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ЛОКАЛНЕКУЛТУРНЕСЦЕНЕ

Сажетак: У кон тек сту ве ли ких по де ла у ко ји ма бе о град ска кул
тур на сце на ре про ду ку је по сто је ће дру штве не од но се, еви дент
на је ње на рас пар ча ност и фо кус на раз ли чи тим, ви ше или ма
ње упа дљи вим по ку ша ји ма из дво је них ен ти те та да се одр же и 
кон со ли ду ју, без об зи ра и мо жда баш услед сла бље ња дру гих. Та ко 
ин ду ко ва ни од но си ре зул ту ју ви со ким сте пе ном раз је ди ње но сти, 
ко ја одр жа ва си стем из ко јег је из ни кла. У ис тра ја ва њу мно гих 
са мо стал них ор га ни зо ва ња сти же мо до не га ци је са мо ор га ни зо
ва но сти у по љу. Сто га се пи та ње шта је то са мо ор га ни зо ва на 
кул тур на сце на ну жно ко ри гу је кон ди ци о на лом: шта би она мо
гла би ти? Због че га би по сто ја ла, ка ко би на ста ја ла, на ка квим 
прин ци пи ма би функ ци о ни са ла? Ви ше бе о град ских умет ни ка/ца и 
рад ни ка/ца у кул ту ри уче ство ва ло је у се ри ји по лу струк ту ри са них 
ин тер вјуа усме ре них ка ар ти ку ла ци ји но вог кон струк та. Њи хо ви 
од го во ри, уз пот цр та ва ње свих пре кла па ња и ми мо хо да, по ла зи
ште су ана ли зе у ко јој се ис пи ту ју по тре бе укљу че них ак те ра, као 
и мо гућ но сти мо де ло ва ња са мо ор га ни зо ва не бе о град ске кул тур не 
сце не.

Кључнеречи: са мо ор га ни зо ва на сце на, ди ја лог, за јед ни ца, со ци о
кул ту рал не прак се, опе ра тив ни прин ци пи, плу ра ли тет, иде о ло шка 
кон зи стент ност

Развојновихколективнихпраксикојесеозначавајукаоса
моорганизоване може се пратити од деведесетих година
прошлогвека,скупасаварирањемупотребетерминакроз
различита контекстуална позиционирања.Стога данас ни
је лако дефинисати појам самоорганизације, због бројних
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конотација и широког семантичког опсега који се током
протеклихдеценијапостепеномењао.

Ауториманифестаиз2006.годинеподназивом„Немаал
тернативе:будућност јесамоорганизована”1отворенокри
тикујујавнеинституцијекојефункционишупратећиприн
ципе приватних корпорација, доприносећи тако укидању
јавнесфере,атимеисвојепримарнеобавезе.Усамооргани
зацијивидејединипутдаљегделовања,нелибећиседапре
испитају и сампојамоптерећен спорнимпретпоставкама.
Какоауториистичупојамсесувишечестоисасвимпогре
шноизједначавасасамосталниминицијативамазаснованим
налогицитржишнекомпетиције.Асоциранамитомалом
предузетникукојисекреативнодовијаисвојимпостигну
ћимауспешнопробијана„слободном”тржишту.Нисутакве
асоцијацијеслучајне.Позивањенакреативностинужност
самоорганизовањаевидентнојеупрокламацијамасавреме
них државника који државама одричу сваку одговорност.2
Имададоминантнареториканастављадазлоупотребљава
појмовеуфункцијикрупногкапитала,самоорганизацијуне
битребаломешатисасамопредузетништвом:„нијетоети
кета,логотип,брендилизаставаподкојомсеједриуводама
неолиберализма”3,већрадикаланпроцескојиконтинуирано
преиспитујепостојећерелацијенакојимаједруштвосазда
но,очемуистагрупаауторадискутујеудругомделутекста
којијеобјављеносамгодинакаснијенаконколапсамногих
великихинституционалнихструктура.

У полемици са претходницима, Драбл (Barnaby Drabble)
прави осврт на дуалитет значења ове кованице, сматрају
ћидасесамоорганизацијаууметностиможеразуметикао
„процес самодетерминишућегорганизовања (насупротор
ганизованостиодстранедругих),икаоентитет,организа
ција субјекатакреиранаподусловимакоје самиучесници
прописују (насупрот онима које су створене да се унутар
њих делује).”4 Разумевање самоорганизације као опозита
доминантниммоделимапрепознајесеиуформулацијамау

1 Davies,A.,Dillemuth,S.andJakobsen,J.ThereisNoAlternative:TheFu
tureisSelforganised.Part1,in:Art and its In sti tu ti ons. Cur rent Con flicts, 
Cri ti que and Col la bo ra ti ons, Montmann,N.(2006)BlackDog,pp. 176178.

2 Verwoert,J.AlltheWrongExamples,in:Selfor ga ni sed,(Eds.)Herbert,S.
andKarlsen,A. S. (2013), London,UK.Bergen,Norway:Open editions.
HordalandArtsCenter,pp.122134.

3 Davies,A.,Dillemuth,S.andJakobsen,J.ThereisNoAlternative:TheFu
tureisSelforganised.Part1,in:Art and its In sti tu ti ons. Cur rent Con flicts, 
Cri ti que and Col la bo ra ti onsMontmann,N.(2006),BlackDog,p.177.

4 Drabble,B.(2013)Ondeorganisationin:Selfor ga ni sed,(Eds.)Herbert,S.
andKarlsen,A. S. (2013), London,UK.Bergen,Norway:Open editions.
HordalandArtsCenter.
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којимасеразматрајумеханизмифункционисањаиуправља
ња.ДејвидБлејми(DavidBlamey)истичедатерминсамоор
ганизацијауконтекстууметности„описујекакогрупе,ко
лективиидругемрежепојединацамогуделоватинезависно
одинституционалнихикорпоративнихструктура.Чинисе
дасамоорганизованеиницијативе тежедабудунехијерар
хизоване,идасепроцесидоношењаодлукаводеускладуса
начелимаотворенихпартиципативнихмодела”5Принципи
независности, хоризонталне структуре и партиципативног
одлучивања разматрају се и у текстовима других аутора.6
Разлике су евидентне, дакако, мада дефиниције дослед
но прате димензију колективитета, која самоорганизоване
праксе и чини релевантним. Поједини аутори уздржавају
сеод јаснихдистинкција зарадистицањапотенцијалногу
самом плуралитету, говоре о апстрактном феномену: „су
срету различитих, најчешће колаборативних снага, али и
конфликтнихжудњи,жељаистрахова”7.Самоорганизовање
ипак није само оквир за огледно тестирање нових видова
колективитета,већсеможепосматратикаопраксаотпора,
чинпротеста,амикрозаједницекојесеконституишупред
стављају стожер критичког промишљања неолибералног
диктатакаоидеолошкогконструкта.Исходисудонеклепа
радоксални, јер контекстуална условљеност обележава и
самепраксе.Уместоеманципацијезаједничког,локалнакао
исвакадругакултурнасценарефлектуједруштвенуфраг
ментираност. Самоорганизоване праксе остају изоловани
ентитетикојипокушавајудаопстану,докседугорочнопо
везивањесадругима,уфункцијиконсолидацијезаједничке
платформе за деловања у јавној сфери, негира каомогућ
ност уследодсустваидеолошкеконзистентности.Индуко
вани односи резултују високим степеном разједињености
којаједоведенадокрајностииодржавасистемизкојегје
изникла.Уистрајавањумногихсамосталнихорганизовања
иперпетуирањунеолибералногмодела,стижемодонегаци
јесамоорганизованостиупољу.Ипак,акосамоорганизова
накултурнасценасаданепостојиусвомпуномобликукоји
омогућујекохерентнозаједничкоделовање,питањепотен
цијалаостајеотворено:можелисеконсолидоватикаошира
платформазасновананаискуствимамикрозаједницаиме
рилимаактера?Штабионамоглабитиподпретпоставком

5 Herbert,S.,Karlsen,A.S.andBlamey,D.(2013)Foreword,in:Selfor ga
ni sed, (еds.)Herbert, S. andKarlsen,A. S. (2013), London,UK.Bergen,
Norway:Openeditions.HordalandArtsCenter.

6 Bradley,W.,Hannula,M.,Ricupero,C.andSuperflex(2006)Selfor ga ni sa
tion/Co un tereco no mic Stra te gi es,NewYork,USA:SternbergPress,p.5.

7 Исто,стp.207.
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дапостојеизвесниобрасциповезаности?Можемолијеуоп
штезамислити?Какобибилодапро ба мо?

УоквирурадаПро бакојијереализованкаодеомеђународ
ногAc to po lisпројекта8спроведенојеистраживањемогућих
видовасамоорганизовања,сациљемексплорацијеиартику
лацијеновогконструктакојибиодговараоактеримакултур
непродукцијеналокалномнивоу.Истраживањејебилопар
тиципативногтипа:изабранјеквалитативниметодјерможе
датидубљеувидеукомплекснединамичкеструктуре,али
ипоставититемељзадаљеистраживачкепотезеипитања.

Ме тод

Уче сни циса го вор ни ци
У истраживању је учествовало једанаест уметника и кул
турних активиста9 уједначених по нивоу образовања, ста
рости од 3155 година.Најмање искусни учесник имао је
десетгодина,доксунајискуснијиималипотридесетгоди
напрофесионалногискуствауразличитимсоциокултурал
ним праксама. Изабрани су као представници београдске
културне продукције. Критеријуми за укључивање били
сустеченоискуствоусамоорганизованимпраксама,исте
пенмотивисаностизапредложенидијалог,притомјевође
норачунаоплуралитету,посебноупогледузаступљености
потенцијалноразличитихидеолошкихпозиција.

По сту пак
Сасвакимучесникомспроведенјеполуструктурисаниин
тервјуутрајањуоддвасата.Интервјуисуорганизованиу
дијалошкојформи,араспоредпаузаидинамикадијалогаза
висилисуодиндивидуалнихпотребаучесника.Питањасу
креиранатакодасеодносенапојмовноодређењесамоорга
низованесцене,каоинаконструкцијумоделапомерилима
самихактера:

Шта би по те би би ла са мо ор га ни зо ва на сце на? Ка ко би 
је опи сао/ла или де фи ни сао/ла ? На ко јим прин ци пи ма би 
се од ре ђе на са мо ор га ни за ци ја за сни ва ла ка да би би ла 

8 Рад„Проба”заснованјенадискурзивномогледуизвучнојинсталацији,
ипрвипутизведен23.маја2016.каоједанод14радоваукључениху
београдскоиздањепројектаАctopolisподназивомФор мал но не фор мал
на.Београдскасамоорганизованакултурнапродукција“уорганизацији
Go et heинститута.Задетаљанописпрограмавидетитексткустоскиње
београдског пројекта Мирјане Бобе Стојадиновић „Дезорганизација
културнепродукцијеуБеограду–Увећање”насајтуАктополисаwww.
actopolis.net.

9 Засвазанимања,титулеисроднетерминенаписанеумушкомродуваже
иоблицизаженскирод.
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направљена пре ма тво јим по тре ба ма? Ка ко би функ ци о ни
са ла? Ко је би вред но сти за сту па ла? Ко би је чи нио? Да ли 
би иде о ло шка по зи ци ја би ла ја сно де фи ни са на? Ка ко? За
што? Да ли би по сто ја ли од ре ђе ни ко дек си по на ша ња или 
де ло ва ња? Или не ка кви дру ги ме ха ни зми ко ји би јој омо гу ћи
ли да по сто ји и да се раз ви ја? Ка ко би она мо гла на ста ти? 
Шта су пред у сло ви? Ка кав је од нос из ме ђу са мо ор га ни за
ци је и нов ца? Да ли је за са мо ор га ни за ци ју по тре бан но вац? 
Чи ји но вац? Ко ли ко нов ца? Ка ко до ње га до ћи? Под ко јим 
усло ви ма? Ме ња ју ли еко ном ски од но си ква ли тет про дук
ци је и про це са? Ка ко и за што?

Поредпитањакојаседиректноодносенамеханизмесамо
организовања,односнооперативнепринципеиусловена
станка,изабранојејошнеколикокојасемогусматратикри
тич нимудосадашњимпраксама–тосупитањавезаназа
идеолошкопрофилисање,иодносеекономскезависности.

Об ра да
Свидијалозисуснимљени,апотомсуурађенитранскрип
ти.Одговори су распоређени по темама, систематизовани
и подвргнути анализи садржаја.Прикључен је ифинални
дијалогкојијеизведенјавноузучешћесаговорникаизпу
блике,када јенаправљенрезимеприкупљенихподатакаи
освртназакључке.

Ре зул та ти и ди ску си ја

Те шко ће у де фи ни са њу
Већинасаговорникапрепознајетешкоћеудефинисањуса
моорганизације,каоипојмасамоорганизованесцене.Атри
бут „самоорганизована” доживљава се као технички, без
одредницапозиције,уређењаилимодусаделовања,каони
вредносногусмерења.Означавасеикао„проблематичан”
јер се семантички исцрпљује у дискурсу неолиберализма.
Префикс „само” даје илузију избора и слободе, сугеришу
поједини, сматрајући да постоје далеко прецизнији де
скриптори.10Већинасаговорникајепонудилавишеодједне,
илипаксложенедефиниције,којеузимајууобзирразличи
теаспекте,иизводесеа)наосновуопштихкарактеристи
ка;б)уодносунаекстернеструктуре,и/илив)уодносуна
аутохтонепотребе.

10Од алтернативних термина употребљавају се атрибути „независна”
„друга”и„ванинституционална”сцена,алиипојмови„самоиницијати
ва”,„самоуправљање”,„груперазмене”и„заједница”.
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а)Де фи ни ци је ко је се из во де на осно ву оп штих ка рак те ри
сти ка укључују параметре структуре и управљања. Саго
ворницидоследноправедистинкцијуизмеђуиндивидуал
нихобликасамоорганизовањакарактеристичнихзанеоли
бералне„мантре”исамоорганизацијeкојепретпостављају
колективитетизаједништво(„великоМи”,какокажеједна
саговорница),икојемогувариратипобројучлановаи/или
укљученихентитета,пообимуиопсегуделовања(микро,
мезоимакрониво).Моделиодлучивањаутаквимгрупама
су демократски (партиципативни) или консензуални, оду
стајесеодчврстихпозицијамоћиихијерархијскогуређе
ња,структурајеотворена,лабилнаилипакблискаризому.
Очекивано,дефиницијеизовекатегоријеускладусусапо
менутимтеоријскимразматрањимаофункционисањусамо
организованихгрупа.11Индикативанјеосвртједнесаговор
ниценаметафоруризомакојууводеДелез(GillesDeleuze)
иГатари(FelixGuattari)какобиобјаснилилогикузнањаза
снованунамрежинитикојемогудасерашнирајуусасвим
новечитавомсвојомдужином,ширећисетакоунеочеки
ванимправцимабезцентрализованеконтролеилиструкту
ре.12Антихијерархијскаперспективаризоматскогмишљења
говориодоживљајунепрестанеисложенединамике,каоио
развојнимпотенцијалимакојесамоорганизованасценаим
плицира.

б)Де фи ни ци је ко је се из во де у од но су на екс тер не струк
ту ре полазеодпретпоставкеда је самоорганизованасце
на нешто „друго”, „алтернативно”, „субверзивно”, „аван
гардно”–сценакојанастајеванинституционалногоквира,
академских норми и тржишних критеријума.Ипак, однос
премаекстернимструктураманијесамореактиваниликон
фронтирајући,већикомплементаран.Појединисаговорни
циистичумеђузависностипотенцијалинтервенисањаудо
минантниминституционалниммоделима„крозпроцескоји
се можефинализовати у институционализацији самоорга
низованихпраксикоје ондаизазивајуновереакцијеино
вепраксе”13.Маданеколикосаговорниканаглашаварасцеп
који самоорганизоване одваја од институционализованих
пракси, остали примећују сложену динамику односа који

11Bradley,etal. (2006)Selfor ga ni sa tion/Co un tereco no mic Stra te gi es,New
York,USA:SternbergPress

12Deleuze,G.andGuattari,F.(2004).A Tho u sand Pla te a us – Ca pi ta lism and 
Schi zop hre nia,transl.Massumi,B.,London:Continuum.

13Удаљемтекстуфрагментидијалогабићекоришћенирадиилустрације
одређенихзакључака,ипосебноозначени,ализбогбројностиимето
долошкихзахтеванећебитипојединачниходредницаоизворима.Листа
свихучесника/цауистраживањудоступнајеуПрилогу1.
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седоживљавакаорекурсивнипроцесуширемвременском
опсегу(социоисторијскаперспектива)

в)Де фи ни ци је ко је се из во де у од но су на ау тох то не по тре бе 
позивајусена„вољуижељууметникаирадникаукултури
дасе,безобзиранапрепреке,заједничкиорганизујукакоби
обезбедиликонтинуитетделовањаусвомпрофесионалном
иличномразвоју.”Уовимдефиницијамасамоорганизаци
јасеизједначавасапојмомсамоиницијативе,којадиректно
зависиодстепенасамоодрживости,какоистичеједансаго
ворник.Заснивасенаслободномизборуљуди,тема,начина
рада,крозпокушајдасенамеререализујуусистемукојије
препунпрепреказатаквеизборе.Такође,самоорганизација
претпостављаусклађивањеунутрашњихпотребаициљева
саспољнимприликамаилиограничењимаштоседоживља
ва као борба, која ствара заједничко искуство, заједничко
знање,и заснована јенасвакодневномпреговарањуинтер
иинтраперсоналногтипа.14Једнаодсаговорницапозивасе
наувидеАгамбена(GiorgioAgamben)ињеговконцептwha
te ver sin gu la rity15разматрајућимогућудефиницијусамоор
ганизованесценекаоогромногскупајединственостиукоме
окупљањенијепозаједничкомчиниоцунегопотомештоје
свакоразличит.Повезивањесе„засниванапретпоставцида
тисвакаследећаособакојапостоји,акојунепознајешможе
пружитиуправооноштотинедостаје”.

Иаковећинадефиницијауовојгрупиистичепотребузаау
тономијомделовања,ставовисеразликујупопитањунеза
висности.Већинаучесникасматрадајесамоорганизована
онасценанакојојактерисамосталноградесвојемеђусобне
односе,каоиодносесаспољнимструктурама,докјеједан
саговорникизричитуставудајесамоорганизацијаилузија,
јерувекпостојинекиорганизујућифактор: „Битинезави
санодоколностијеидеализамилиповластица,самсебене
можедаорганизујенико,тојеутопијскимамац.”

Остаје отворено питање вр сте и ква ли те та мо ти ва ци је
актераукљученихуформативнепроцесе:далисамоорга
низованасценанастаје„дабитостварањеистаклопозици
јуљуди као специфичну имаргиналну у неком херојском
смислу,збогтогаштопостојиодређенипрорачунутаквом
позиционирању, или затоштоникако другачије неможе.”
Чинисеважноовопитањејерпроблематизујепроактивност

14Кадакористипојам„борбазаопстанак”,једнаодучесницаинсистира
натомедајеречозаједничкојборби,анеборбипојединцаусоцијал
дарвинистичкомсмислукакавдиктиранеолиберализам.

15Agamben, G. (2007) The Co ming Com mu nity, London, Minneapolis:
UniversityofMinnesotaPress.
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приступакаоисамопрокламовануетичностактивистичких
позиција, тако да се настајање самоорганизованих пракси
можепосматратидвојако,као:

• избор вођен идеолошким уверењем, аутохтоним
потребамаипреференцијама;

• последицаилиисходусловљенекстернимоколности
ма,тешкоћама,ипрепрекама.

Различитедефиницијекојесуевидентиранетокомдијалога
заправосуодјековеконтроверзеизниклеизсистемскогод
сустваизбораусвимсферамаделовања.Понуђенатумаче
њапотврђујудосадашањеувидеоспецифичнимсвојствима
самоорганизованих пракси, уз разликовање унутрашњих
и спољашњих видова самоорганизовања, 16 и унеколико
превазилазепостојећетеоретизације.

Усло ви на стан ка
Саговорниципоказујувисокстепенсагласностикадагово
реоформативнимпроцесима.Каокључниусловзанастаја
њесамоорганизованесцененаводисеповезивањенаосно
вуинтересаициљева:нужнојепоклапањеиндивидуалних
циљева са заједничким, илиуграђивањеиндивидуалних у
заједнички циљ. Као други услов наводи се висок степен
уједињеностиисолидарностиуизградњизаједничког,који
претпостављадобровољноулагањеиделовањезазаједнич
кудобробит.Дабисетодогодилонужноје„препознавање
заједничкогкаотериторијекојадоносибољитак”,деловање
којејеинтринзичкимотивисаноипоткрепљујесегрупном
кохезијом,акојеопетповратноделујенастепенуједињено
сти.Какосеистичеуједномдијалогу:„прагсолидарности
наистомпомажедасеизнедриноваснага”.Каотрећиуслов
наводисеполитичкастабилностипрепознавањезаједничке
идеолошкематрице. „Све организације су или идеолошке
илиинтересне”исказјесакојимсеслажевећина,мадаје
дан издвојени глас разматра могућност „раскринкавања”
којеописујекаонапуштањепостојећихдруштвенихулога
односноизмештањеиззадатих,честоидеолошкиобојених
позиција.Чиниседајеовајмањинскигласуизразитојко
лизијисаусловомидеолошкеконзистентности,мадатреба
иматиувидудаучесникговориоширојплатформи,некој
врстисамоорганизованогпокретачијенастајањепосматра
као дугорочни друштвени процес креирања заједничке
позиције.

16Borgen,M.TheInnerandOuterFormofSelfOrganisation, in:Selfor ga
ni sed (eds.)Herbert, S. andKarlsen,A.S. (2013),UK.London,Norway:
Bergen,Openeditions.HordalandArtsCenter,pp.3749.
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У разматрању дугорочних процеса, посебно када се о са
моорганизацијиговорикаоосамоуправљању,закључцису
очекивани.Каоусловсеистичепроменадруштвениходно
саиукидањекапиталистичкогмоделапроизводње,чемуде
лимичномогудопринетидискурзивнепраксеомогућојал
тернативи:говорокапитализмукаоидеолошкомконструкту
уфункцији преузимање одговорности припадника средње 
класезасвојеулогеуодржавањупостојећегпоретка.

Прин ци пи функ ци о ни са ња
Амбиваленцијакојасеиспрвапојавилаприликомдефини
сањазачудонијеутицаланабројиквалитетпродукованих
одговораидаљихтумачења.Омеханизмимафункциониса
њаиделовањауоквируновогконструктакојибибионапра
вљенпремаличниммерилима,учеснициговореузосвртна
својапретходнаискустваианалогијесадругимсамоорга
низованимпраксамакаоштосузадруге,комуне,скупштине
станара,кооперативеи/илигрупесолидарнеразмене.Овде
ће бити размотрени и описани сви поменути принципи у
светлуевентуалнихукрштањаимимохода.

1)Плу ра ли тет је једанодпрвихпринципанакомеинси
стира већина. Користе се различити термини као што су
„диверзитет”, „разноликост” и „полифоност”, са намером
да се истакне хетерогеност групне структуре.Плуралитет
претпостављаполифункционалнеколективекојипривлаче,
окупљајуиразвијајуразличитесадржајеисмернице,икоји
сезаснивајунагенерацијском,струковном,исубкултурном
укрштању:„требаразбитисветемногостранеподразумева
јућествари,вршњачкоусаглашавањеисвакодруго,свето
склонитиустрануиприћитомеузпристајањенаризик”.
Уосновиовогпринципалежиуверењедасесвакаврстаге
тоизацијеможерепродуковати„илиобновитисамоизсвог
забрана,самоизсвогџепа.”

2)Отво ре ност и про пу стљи вост гра ни цајепринципкоји
претпостављадинамичнуструктуруузвисокстепенфлук
туације.Једанодсаговорникакажедаморапостојати„про
маја”докдругикористеметафору„отворенихврата”.Отво
реност саме структуре у највећој мери зависи од начина
комуникације, односи се на: доступност, транспарентност
иинклузивносткадајеупитањуекстернакомуникација,а
експлицитносткадајеупитањуинтерна.Принципједирект
ноповезансапретходнимјерсеразвојнипотенцијалпрепо
знајеупотребикојомсеновинаизједначавасадругошћу.17

17“Desire for thenew inus is thedesire for theother.”Levinas,E. (према:
Kennedy,D. (2011)Parent, child, alterity,dialogue,Phi lo sophy To day, 45
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3)Ау то ре флек сив ностјеједноодсвојстава,алиипринцип
којиомогућујепроценупостигнутогуфункцијикоректива:
„такопраксеувек еволуирају унекиновихибридуодно
сунапретходни”.Плуралитетразличитихпраксиипредло
га,којесеконтинуиранопромишљају,процењујуипролазе
крозпроцесселекције,дајеивиталностпракси:„Сталносе
постављајупитања:штајеурађено,штајепостигнуто,шта
требадаље?Тимесценадобијанапокретљивостиидина
мичности,безокоштавањакаквосејављауинституцијама”.
Јошнеколикоисказаилуструјезначајкојиучесниципридају
поменутимпринципима:„Кадколективпрерастесвојупо
кретљивосттојепотенцијалнакатастрофајернемапрогре
сије,стварсезаустављаипочињедауживаусвојојсамо
довољности”. Таква ситуација се јавља „када организаци
јапостаневажнијанегољуди,кадаопстанакорганизације
постанестаријиодпринципаинклузивности,наштаможе
даутичеиизворнагрупакојасеконформиранаконгодина
изгарања”.

4)Флек си бил ност у функ ци о ни са њујепринципкојигаран
тује адаптибилност, отпорност и процес рекреирања  по
дешавање првобитних одлука и претпоставки са реалним
околностима:„свесетестираупраксиииспробава,модел
морадабудефлексибиланипокретљив, каоотворенпро
сторзаекспериментусамоорганизовању.”Потребнојера
дитинакоординацијиокозаједничкихпотреба,инаускла
ђивању различитих индивидуалних потреба. Приликом
избораодређенихпоступакаразматрајусесвипредлози,а
бирасепозаједничкиусвојеномкритеријумукојиможева
риратиуодносуназахтевегрупе.„Потребнесубрзереак
ције”,кажеједанглас„живост,отворенисистемукомесе
нештодешаваизненада.”

5)Са мо у пра вља њејепринципкојисезасниванаегалитар
ностиипартиципацији,какоуодлучивањутакоиупреу
зимањуодговорности,кажуучесници.Отворенипартици
пативнимоделиполазеодпретпоставкедајеучешћесвих
неопходнокакозбогсадржајакојеактивитетдоноси,такои
збогидентификацијесазаједничкимциљевима,аследстве
нои због степенамотивације.18Како је у једномдијалогу
истакнуто,потребноје“креиратиконтекстзаеманципацију
свакогпојединца, охрабритипартиципацију, омогућитида
се укључе они којима то није лако, алипоштоватии неу
кључености када је то људима потребно”. Активисткиња

(1),Chicago,US:DePaulUniversity,p.33.
18Ristić,I.,Škorc,B.andMandić,T.(2016)NoveltyandCoherenceinGroup

CreativeProcess,Psi ho lo gi ja Vol49 (3),Belgrade:SerbianPsychological
Association,pp.213–229.



424

ИРЕНА РИСТИЋ

којајеусмеренанамоделезадругарстваподсећанаважност
принципа„једанчовек–једанглас”,безобзиранапочетна
материјалнаулагања, јер је тоуслов законституисање за
једничког.

6)По де ла и свест о од го вор но сти је један од критичних
принципа,наводи сеудијалозима, јерискустваизпраксе
говореотешкоћамањеговереализације.Ипак,уоптимал
номмоделукојибипратиопотребеактера,дифузијаодго
ворности се посматра као услов заједничког деловања и
развоја, ане каоопасност, како то сугеришуистраживачи
групнекреативностикадаразматрајуfree ri dingфеномен.19
Подела задатака унутар колектива претпоставља  висок
степен самосвести свих укључених актера, и сагледавање
деловања спрам различитих компетенција који доприносе
заједничкојнамери,штоуједноукључујеидобропознава
њеиндивидуалнихспособности,каоињиховихограниче
ња:„Какомојикапацитетикореспондирајусатвојимикако
седопуњујемоиделујемозаједнички?”инсистираједанод
учесника на комплементарности у дистрибуцији задатака,
подсећајућинахолистичкупарадигмуиусловеемергентне
креативности.20

7) За јед нич ко ула га ње на су прот оку па ци ји за јед нич ког је
принципкојисепотенциракадасеговориозаједничкомра
ду,деловањуисвојини„недељивојинеотуђивој”, какосе
описујеувишенаврата,јер„нијециљпрофитвећбригаза
чланствоиоколину”.Принципподразумеваодустајањеод
поседовања као наметнутог система, и промена опхођења
којаизтогапроизилази:„Свеможешдакористиш,дадајеш
идатисевраћа”.Илисеуместопоседовањаразматраме
ханизамкоришћењаусветлуреципроцитета:„Коликодајеш
толикотисевраћа.Акоуопштепостојинекарачуницаонда
требадабудеутаквојсразмери”закључакједијалога.

8)Раз ме на и де мо кра тич ност зна њаодносисенапринцип
потпунеотвореностиунутар заједнице заразличитевидо
ве међудејства, посебно када су у питању нематеријални

19У серији експеримената показано је да рад у групиможе утицати на
мотивацијуиосећајодговорностисвакогпојединачногчлана,штодо
водидослабијегучешћаифеноменакојибисеуслободномпреводу
могаоозначитикао„хватањакривине”иличак„шлепања”(free ri ding),
аодносисенасоцијалнопрепуштањеуситуацијигрупногкреативног
чина.Видети:Karau, S. J. andWilliams,K.D. (1993) Social loafing:A
metaanalyticreviewandtheoreticalintegration,Jo ur nal of Per so na lity and 
So cial Psycho logy65,pp.681–706.

20Sawyer,R.K.andDeZutter,S.(2009)DistributedCreativity:HowCollecti
veCreationsEmergeFromCollaboration,Psycho logy of Aest he tics, Cre a ti
vity, and the Arts 3 (2),pp.81–92.
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ресурсикаоштосуинформације,вештине,знања,времеи
сл.Уосновилежиусмереностнасамоедукацијуибригуза
заједницу.Учесницисеипакразилазекадаговореоопсегу
размене.Кадаразмишљаосамоорганизацијикојојбижеле
ладаприпада једнаодучесницаописујемању„заједницу
која се организује како би појединци уњој нешто дали и
добили, без опипљивог спољног циља”.У таквоммоделу
разменасепојављујекаојединасврха,безобавезујућихзах
тевапремадругимспољнимфакторима:безциљева,завр
шногрезултата,делаипродукта:„Саматаразменаједело
око кога се појединци развијају, нема колективног исхода
ван заједнице већ је резултат напредак сваког појединца.”
Моделзатворенихзаједницанијеблизаквећини,ипојављу
јесесамоуједномдијалогу,мадасепринципразменеисти
чекаовеомаважанусвимосталим,узусловотворености
премадругимаиреалнеинклузивностикојаомогућујераз
менуресурсамеђусвимакојиутомежеледапартиципирају
(принцип2).

9)Струк ту ра се честоистиче у дијалозима каонужна за
радизаједничкоделовање,аперципирасекрозпостојање
конкретногјавногпростора:„Потребнајенекаврстаструк
туре, нешто око чега се људи физички окупљају, нешто
штопросторноивременскипостојитрајно,нештоокочега
људимогу те своје јединствености да успоставе,физичко
просторниентитеткојићемоћидаизнесенекуврстувезе,
оквирукомесеуспостављаодноспремаактуалнимпракса
ма”.Јавнипросторседоживљавакаоокупљалиште,фоку
снатачкаиполигонзаексперимент–местокојеморабити
безбедно,мораактеримапружитиминимумсигурностиод
спољнихпритисакаиунутрашњихнесклада.Требаобрати
ти пажњу да је принцип структуре делимично у колизији
сапрвачетирипоменутапринципајеронипретпостављају
високстепенпокретљивостиидинамикукојаможеугрози
тистабилност,аследственоидоживљајсигурности.Ипак,
студијепоказујудамањакструктуреможебитиистотоли
ко инхибиторан као и када она потпуно преузима примат
паседоживљавакаоконтролишућа.21Стогајелогичнода
сепотребазаструктуромисказујекрозпромишљањеновог
заједничкогпростора,каомоделачијефункционисањеније

21Runco,M.A.andOkuda,S. (1991)The instructional enhancementof the
ideational originality and flexibility scores of divergent thinking tests,
Ap plied Cog ni ti ve Psycho logy 5, New Jersey, US: Wiley, pp. 435441.
Видетии:Ristić,I.(2010)Po če tak i kraj kre a tiv nog pro ce sa,Beograd:Hop.
La!
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нужнобазиранонаригиднимправилимакојамогуугрозити
аутономију.22

10)Про грам ска и по ли тич ка ау то но ми ја јепринципкојисе
најчешћепомињеприразматрањусамоорганизованесцене
потенцијално консолидоване око одређеног простора или
структуре.Односисенадоношењеодлукаипотпунуслобо
дујавногделовања,каоирегулисањапроизводногпроцеса.
Кадасепомињеовајпринцип,упрвипландолазипитање
одрживости. Ипак, без обзира на односе економске зави
сностиокојимаћебитивишеречикасније,једнаучесница
суверенотврди–„одлукеправимоМи”.

11)Емер гент ност јепринципкојиполазиодпретпостав
кедасамоорганизованасценатребадабудеконструкткоји
себе прави, простор заједничких инвенција: „нема тачних
предвиђањакакобисветотребалодаизгледа,некествари
семорајудогађати”.Морадапостоји„проточностинеиме
новањемедија,процескојисебидозвољаваразнеискораке”.
Изисказасепрепознаједајепроцессамостварањаускопо
везансапродукцијом,јасноје,дакле,дазависиодсадржаја
којисценапроизводи:„Јавнидогађајмеинтересујекаоскуп
непроверенихформатакојисепроверавајуналицуместа”,
с тимштосепродукцијаувећиниисказаразматранекао
средствоизразавећинтервенције:„Освежењадолазесане
предвидљивих страна, добија се тимешанса запромену”.
Емергентнипроцессеизједначавасадруштвенимипреузи
маприматнадпродуктом.Једанодучесникаразматрапита
њепрофесионализма,одговарајућизамишљенојкритичар
ки:„Дајемгласизапотенцијалнидилетантизамакодоноси
тајнеснагеиновеукусе,новеполитичкеборбе”.

Мањибројсаговорника,кадаговориоемергентностиста
вља акценат на креативни процес, на експериментацију и
условновинеусамојпродукцији,безосвртанадруштвене
консеквенце.Кажупотребно је „даљудимогу да направе
нештоново,штонијеуметностзакојусусеспремали,није
њиховапрошлостнисадашњост”,„требанасценидабуде
местадасенештопроба,бездефинисанеидеје,даможеда
секренеунештопадавидимогдећетодастигне,дасам
процесимашто јемогућевишепростораиданеморада

22Једнасаговорницасматрадајепитањесигурности„проблематичноако
посматрамочитавузаједницу,јерјепотребнаизградњаодносакојаби
донеласигурностзасве,анесамозапојединца,заменеилизагрупу
којојприпадам.“Тимеподсећанаодговорност актера социокултурал
нихпраксииретроградностнастојањадасеуметницимавратипозиција
повлашћенихииздвојенихпојединаца,којирадеубезбеднимусловима
ивалидирајуустројствоексплоатације.
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прејудицирапроизвод,алидаипакпостојиизвеснирадно
етичкиодноскојијенанекиначинобавезујући”.

12. Бор бе ност и ак ти ви тет супринципикојипретпоста
вљајусвесностосопственомположају,оузроцимаикарак
теристикаматогположаја,апосебноопозицијиусистем
скојконстелацијииодређенојсоцијалнојулозиуодносуна
класну припадност.Принцип такође претпоставља спрем
ност актера самоорганизоване сцене да преузму одговор
ностимобилишусвојеснагеупраксамаотпора.Реч„борба”
сеучесталопојављујеудијалозима,апојединитакодефи
нишусампојамсамоорганизације,поништавајућииздваја
њекултурнесценеуодносунадруштвену.Удијалозимасе
разматраисубверзивностделовања,тачнијемогућностида
сесубвертујесистемкојиасимилујесвакуврстуактивитета.
Остајеотворенокаквајеврстасубверзијемогућа,ууслови
маактуалнедистрибуцијемоћииопортунистичкихрежима:
„Мождајепоследњеместосубверзивностинекаврстаети
ке”,кажеједнаодучесница,итакопостављаимплицитни
темељсвихпринципакојијемалокопоменуо. 

Иде о ло шко про фи ли са ње
Великијераспонразличитиходговоранапитањедалиби
заједничка идеолошкаматрица била нужна у самооргани
зованоммоделукојиодговарањиховимпотребама.Ставо
вискородасуполаризовани:појединиактеринегирајуну
жностидеолошкеконзистентности,докдругинањојинси
стирају.Овдећебитиразмотрениваријететисвихтумачења
двенаизгледискључивепозиције:

а)Не ма за јед нич ке иде о ло ги је – тврди неколицина. Даља
образложења ове позиције су разнородна и спецификују
разлоге:

•Идеологијенемајер„постојисамопраксаидеолошког
кокетирања:неможемодаседржимочистихидеолошких
позицијакојихсмоседржалипредесетакгодина,јерси
сталнопринуђендасесналазишнаразинамаспољашњих
иегзистенцијалнихзахтева,оношторадишуреалности
јеунескладусаличнимуверењима.Имисвиторадимо,
алитребадакажемодаторадимо!”

•Идеологија јеирелевантнаупроизводњиновог:„Није
идеологијаразлогокупљања.Акоправитенештоновоне
можететоправитиодпостојећихпринципа”.Овдесеиде
олошкаматрицапосматракаофакторограничењакреа
тивности и извор потенцијалног раскола, у дијалогу се
истичедајепотребна„синергијаиетичкипутокази,али
безпотребедасеотомеговори”.



428

ИРЕНА РИСТИЋ

•Упракси,идеологијајестварпреговора,јертребаство
ритимоделукомесвимогудапрепознајусвојинтереси
дазадовољесвојепотребе(одмикродомакронивоа).И
мадасаговорницазаступаидејелевице,полазиодширег
приступаукомесељуди„окупљајуизразличитихразло
га,једнидолазезбогодређенихинтереса,адругисепре
познајуидеолошки”.Посебноупроизводниммоделима
којипретендујудаствореекономскуосновузаполитички
утицај, важно је да постоји „шира лепеза учесника, јер
свеполитичкепартије,свеидеолошкепозиције,светре
баукључити:инационалисте,илиберале,икомунисте!”

б)Ну жна је по ли тич ка ста бил ност и јасна, експлицитно
формулисана(лева)идеолошкапозиција–инсистираипак
већинасаговорника,којајеовајусловистицалаиприраз
матрању формативних процеса. „Недостатно је учешће у
организацији која је идеолошки хетерогена”. Идеологија
је основ препознавања и повезаности, услов заједништва:
„Требарадитисаљудимасакојимаможешдакореспонди
рашидеолошки, из те размене треба да изађе нешто кон
структивно и афирмативно, у чему ја могу да се видим”.
Идеолошкаконзистентностомогућујеопстанак:штојеиде
олошкапозицијајаснијеартикулисанаичвршћеутемељена,
заједницајеуспешнијауостварењусвојихциљева.Управо
збогтогајекључнодапостојизаједничкаидеологијакојаје
освешћенаиексплицитноформулисана.Уосновиовогста
валежипретпоставкада„идеологијаувекради,увексмоу
мрежиидеологије,самојепитањеколикосмотогасвесни.”

Евидентанјеиочекиванвисокстепенискључивостиуис
казима,јерсуактериовестудијебиранисанамеромдавер
норепрезентујуактуалнеидеолошкенескладеналокалној
сцени.Вредиипакобратитипажњудајеусловидеолошке
конзистентности у потпуној контрадикцији са принципом
плуралитетакојијевећинаистаклакаоважанусвоммоделу
самоорганизованесцене.Оноштоостајекаопосебноупеча
тљивојестедасупринципплуралитетаистицалиизаговор
нициидеолошкогпрофилисања.Далијеондауоптималном
моделујединанепожељнадругостидеолошкогпорекла?То
јеизвесно,ако јеречодругостикојаискључујесведруге
другости,докзаосталепитањеостајеотворено.Мадане
изречен, овакав исход угрожава принципе егалитарности
ипартиципације,коједословносвиучесницисматрајуну
жним,апрокламованаинклузивностмоделапостајевисоко
селективнатепретидасепретвориусвојусупротност.Како
даклепомиритипотребезаполитичкомстабилношћуиди
верзитетом? Један гласразматраовапитањауисторијској
перспективи:„Натометребарадити.Улогамалихзаједница
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једугорочнираднаеманципацијидруштва,безтоганећени
доћидореалнихзаједница”.Неколицинаразматрапроблем
уактуалномконтексту,докпрепознајеизлишностидеоло
шких експликација безприменеупракси: „Непотребно је
расправљати, јертосвепроизилазиизпраксе.Великидео
тихпричајејакоапстрактанинезначиништаакосенеочи
тујеуреалнимодносима”.Једнаактивисткињаподсећана
шумовеукомуникацијикојереторикапроизводи:„Идеоло
шкообјашњењеможеизазватинесагласност,мадасекроз
самупраксупостигне сагласност”, јер „самоуправљање је
пракса,тошторадимоупракситојесамоуправљање,ане
оно што причамо”. Идеологија се, дакле, мора очитавати
крозконкретнепоступкебезнужнихексплицитнихформу
лација.Стогазахтевзаодустајањемодрадикалнереторике
уз раднапроменипроизводнихи свихдругиходносаде
лимично разрешава контрадикције везане за питање иде
олошкеконзистентности,ипредставља једанодуслова за
конституисањезаједничког.

Но вац и са мо ор га ни за ци ја
Када разматрају питање финансијске одрживости само
организованесцене,саговорнициунајвећојмериговорео
питањуаутономије,ипомињусамодвеопције.

Првасеодносинапристајањенаразличитеобликееконом
скезависности,алиузинсистирањенаидеолошкојнезави
сности,штоостаједасепреиспитујекаомогућност,узсвест
докојемересуодносиекономскезависностиобавезујућии
условљавајуизвеснаограничења,безобзирадалисредства
долазеуобликудонација,спонзорставаилисубвенција:„За
виснисмоидеолошкисамооднашихпринципа,аеконом
скинеможемосамидаопстанемо,морамодаприхватамо
тајновац,такодаулазимоуодносегдехтелинехтелипри
стајемонаекономскузависност”кажеједанодучесника.С
другестраневероватноћаопстанказависиоддоступности
и дистрибуције средстава. Новац обезбеђује континуитет,
времезаекспериментацију,стваралаштвокојенеугрожава
егзистенцију,збогчегаусловиекономскезависностипоста
јунужност.Каоподршкафаворизујуседржавнесубвенци
јенаспрамлогикефондацијскогикорпоративногтржишта,
аразматрајусеиодносиунутарнеспецификованихвидова
меценства.

Токомдијалогаанализиранједиректанутицајновцанапро
дукцијукрознизпримеракојиописујукакосемењајуод
носи унутар групе по питању преузимања одговорности,
накојиначинсемењајуприоритетикадаекстернаструкту
рапостављаусловпродуктакојипраксидајелегитимитет,
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збогчегадолазидоузурпацијепроцеса,икакосекритич
ке праксе асимилују у систем када изњега црпе ресурсе.
Упркосмањкуизборакојиактерегурауодносезависности,
чиниседаостварењеаутономијеутаквимусловиманијеу
потпуностимогуће.

Удругојопцијикојасеређепомињесамоулагањесепосма
тракаојединагаранцијаистинскеслободеинезависности:
„Нетребаништаочекиватиоддржаве,нитиодинституција
права самоорганизована сцена би требало да буде самои
нициранаисамоодржива.Нетребадазависиниодкаквих
градскидатих,уступљених,позајмљенихпросторавећкроз
формусамоорганизовањаљудитребадасхватеиусловно
ститогаштораде:коликотиморашдауложишусветода
бисесамоорганизовао,штасвеморашдаурадишванод
носа зависности, да би сам постао трасер свог програма
иотварачвратадругима”.Како саговорникнаводиовакво
уверењесезасниванапретпоставцидасе„осећамонајсло
бодније када смо сами своји власници, када је комплетан
улазниизноснаш(креативнорадни,каоиматеријални),уз
неговањепринципа:радимоулажемоодлучујемо.Тојежи
вотноулагачкиприступјерподразумевадасенатакавначин
живи.”Започетнаулагањапојединисаговорнициразматра
јуразличитевидовекомерцијалнихпословамањеиливише
легалногтипа.

Безобзирадалијесамоорганизованасценазасновананаса
моулагањуилијеекономскизависна,поделасредставауну
тарзаједниценијеспорнопитање.„Свакорадиколикоможе
иколикозна,алисесведелинаједнакеделове”наводисе
уједномдијалогу.Актерисемахомслажудајеурасподели
средставапотребанвисокстепентранспарентности, затим
провераиревидирањедистрибуцијетокомпроцеса,какосе
никонебиосећаоексплоатисан.

За вр шна раз ма тра ња

Дијалозионовимвидовимасамоорганизацијепоказујудо
којемеререпрезентилокалнекултурнесценепроменепо
сматрајуусветлуширегдруштвеногмодела,доксеупону
ђеним конструктимамогу препознати тековине анархизма
и утопијског социјализма.Конструкти се праве на основу
личнихискустава из домена самоорганизованихпракси, а
дијалозимадоминирапотребадасепронађеуземљењеуре
алности,мадасуспорадичнапрепуштањеидеализмуочеки
ванаупоступкукојиносизахтевсуперструкције.Стогасе,у
томмимоходуизмеђуидеалногимогућег,иупркосвисоком
степену сагласности о условима настанка и оперативним
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принципима потенцијалне заједнице, појављују контра
дикцијекојенисузанемарљиве.

Сучељавањепринципаидеолошкеконзистентностииплу
ралитетаговори,нетоликоотешкоћамауконструисањуоп
тималног модела самоорганизације колико о специфичној
позицијиукљученихактера,урасцепуизмеђуразличитих
социјалнихулогакојепретендујудапреузму:саједнестра
неборацазамањинскаправа,садругестранезаговорника
реполитизације уметности. На први поглед улоге делују
комплементарно,стогатаколакоизвирууконструктимаи
парирају једнадругој.Међутим,унеолибералнојпарадиг
ми,свакаврстаразличитостијеоноштосеприписујепољу
културе,доксесистемексплоатацијесакривенизаапотеозе
тржиштапредстављакаонужностбез алтернативе. Засту
пањеплуралитетаиборбазасвевидоведиверзитетапри
видно једопуштена,чакистимулисанасведокне задире
у базична питања друштвене сегрегације. Борбом за све
субкултурнеформацијеисвеврстељудскихправа (изузев
већинскогданебудемогладни)уметницирежирајувелику
шаренулажукојасеучесталокористикаоалибииадутпо
литичкеагендепостимперија.Изтоганепроизилазинужно
дасетребаодрећиплуралитетаилитајпринциппрогнати
изпонуђенихмодела,већданепрестанотребаиматиуви
дуопсегзлоупотребехуманистичкихвредностиунеолибе
рализму.Учешћем у таквимпроцесима уметници заправо
верификујукултуризацијудруштвенихпитањапротивкоје
себори.Стогајеангажованауметностсвакакооксиморон,
како се наводи у једномдијалогу, док је одвајање култур
них од социјалних пракси идеолошки конструкт злокобан
исто колико и неолиберализам, иможе се посматрати као
његовдериват.Актерисамоорганизованесцене,маколико
данасонабилафрагментиранаухрпумикрозаједница,по
стајутогасвесни,свевишеисвечешће.Отомесеговори,
простор полемике се проширује, позиције се преиспитују
крозразличитедискурзивнепраксе.Идеолошкаполариза
цијајеуфункцијисамоартикулацијеидемаскирања,јерсе
политичкоодређујеполазећиоднепријатељарадијеноод
пријатеља.23 Стога је консолидација нове заједничке плат
формедалекоодреалности,мадасеонаипакназиреиможе
секонструисати.Исходидијалогауовомистраживањујасна
супотврдатемогућности.

23Derida,Ž.(2001)Po li ti ke pri ja telj stva,Beograd:Beogradskikrug.
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При лог 1
Ли ста са го вор ни ка у ди ја ло зи ма:

•ДраганПротић

•ИгорКоруга

•ВахидаРамујкић

•ВладаНоваковић

•МирјанаБобаСтојадиновић

•МилицаИвић

•НебојшаМиликић

•NoaTreister

•ТањаМарковић

•МариелаЦветић

•НиколаРадићЛуцати

Хваласвимакојисуучествовалиуистраживању!
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TOWARDSNEWFORMSOFCOLLECTIVITY

SUPERSTRUCTUREANDMODELLINGOF
ASELFORGANIZEDSCENEINBELGRADE

In the context of “great divides” in which the Belgrade cultural
scene reproduces the existing social relations,what is evident is the
vast fragmentation and focus on different, more or less, convincing
attempts of individual entities to sustain themselves and consolidate
regardless, andperhaps evenpreciselybecause, of theweakeningof
theothers.Suchinducedrelationsresultedinahighdegreeofdisunity;
thesituationhasbeenradicalisedandatthispointevenmaintainsthe
system fromwhich it sprung. In perseverance ofmany independent
organisationswehavecometonegatetheselforganisationinitsvery
domain. Thus, the question of what a selforganized cultural scene
is,getsconsequently replacedby itsconditional form:Whatcould it
be?Whyshoulditexist?Whatwoulditaimfor?Onwhichprinciples
should it function?Canweevenbegin to imagine it?Whatwould it
looklikeifwetried?Manyartistsandculturalworkershaveanswered
thesequestionsaimingatarticulatinganewconstruct.Theiranswers,
alongwiththeanalysisofoverlappinganddifferences,wereusedasa
startingpointfortheanalysisinwhichthefocusisonthequestioning
oftheneedsofinvolvedparticipants,aswellpossiblemodelsforself

organizedculturalsceneinBelgrade.

Key words: selforganization, dialogue, community, sociocultural 
practices, operating principles, plurality, ideological consistency


