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ТРЖИШТИМАИЛИЗАШТОО
УКУСИМАТРЕБА 
РАСПРАВЉАТИ

Сажетак: Пред мет овог ра да је ста тус кул тур ног до бра на са
вре ме ним тр жи шти ма ро ба и услу га. Ис тра жи ва ње по ла зи од 
пре ми се да у са вре ме но до ба од нос из ме ђу де мо кра ти је и кул ту ре 
ни је мо гу ће раз ма тра ти из ван вред но сне ма три це нео ли бе рал ног 
ка пи та ли зма, ко ји ост вару је не по сре дан и од лу чу ју ћи ути цај на 
кул тур но по ље. Пој мов на апа ра ту ра је пре ци зно де фи ни са на и 
по том су ана ли зи ра не раз ли чи те те о риј ске пер спек ти ве уте ме
ље не на на ра ти ви ма ху ма ни стич ког и ан тро по ло шког при сту па 
кул ту ри. Пред ста вље на је нео ли бе рал на па ра диг ма о кре а тив ним 
ин ду стри ја ма, а по себ на па жња по све ће на је ин сти ту ту кул тур
ног из у зе ћа у тр го вин ским уго во ри ма из две су прот ста вље не пер
спек ти ве: САД и СТО, с јед не стра не, и европ ског при сту па кул
тур ној по ли ти ци, с дру ге. Циљ ра да је да на уч ном ме то до ло ги јом 
ди ску ту је од нос из ме ђу нор ма тив них на че ла кул тур не де мо кра ти
је и прак си нео ли бе рал них тр жи шта. За кљу чу је мо да са вре ме на 
кул тур на по ли ти ка тре ба да се из бо ри да обез бе ди сра зме ру из
ме ђу тр жи шно усме ре них кре а тив них ин ду стри ја и кул ту ре чи
ји је сми сао у оства ри ва њу раз ли чи тих не про фит них функ ци ја: 
естет ских, етич ких, обра зов них, иден ти тет ских, де мо крат ских.

ИРИНАМИЛУТИНОВИЋ



111

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

Кључне речи: кул ту ра, де мо кра ти ја, нео ли бе рал на иде о ло ги ја, 
сло бод но тр жи ште, кре а тив не ин ду стри је, кул тур но из у зе ће

Увод1

Односеизмеђудемократијеикултуреусавременодобаније
могућеразматратиизванвредноснематриценеолибералног
капитализма. Ова, најновија фаза капитализма превазила
зи пуки економски систем и детерминише препознатљив
спектар вредности у оквиру општег друштвеног поретка.
Амерички аутор Џим Мекгвиган (Jim McGuigan) описује
трипартитни модел историје капиталистичке хегемоније,
тврдећидајекапитализампрошаопутодсвојеиницијалне
„либералне”фазеу19.веку,преко„организоване”фазе(од
крајачетрдесетихдоранихседамдесетихгодина20.века),
дофазенеолибералногкапитализма,којајекрозпоследњих
30акгодинаформатиранареафирмацијомодређенихизвор
нихаспекатаузнатнопромењенимоколностима,штосена
зивасвојеврсномнеолибералномреакцијом.2Неолиберални
капитализамјеглобалан,хегемоничани,премаовомауто
ру,наплануполитичкеекономијеикултуредоносизначај
непроменеуодносуналибералникапитализам:политичкa
економијa неолиберализма неизбежно директно утиче на
културнопоље.3

Сличнотоме,ФредрикЏејмсон(FredricJameson),натрагу
Манделове(ErnestMandel)такођетроделнепериодизације
нафазе(1)тржишног,(2)империјалноги(3)мултинацио
налногкапитализма,4предлажеовимступњевимакомпати
билнукултурнупериодизацијуепоха:(1)реализма,(2)мо
дернизмаи(3)постмодернизма,причемупостмодернизам
означава као последњуфазу односно културну логику ка
сног капитализма. Културне форме постмодернизма, твр
диаутор,удиректнојсувезисамултинационалнимкапи
тализмомиодликујеихповршносткаоосновнаформална
карактеристика.5

1 РадпредстављадеоистраживањауоквирупројектаИнститутазаевроп
скестудије„Србијаупроцесимаевропскихинтеграција:глобалникон
текст,институције,идентитет”(ев.бр.179014),којифинансираМини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 McGuigan, J. (2016) Neo li be ral Cul tu re, London / New York: Palgrave
Macmillan,pр.14–17.

3 Исто,стр.16.
4 Džejmson,F.(1985)Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,

Tre ći pro gram br. 64, Beograd: Radio Beograd, str. 215, према:Mandel,
E. (1981)Ka sni ka pi ta li zam. Po ku šaj mark si stič kog ob jaš nje nja, Zagreb:
CentarzakulturnudjelatnostSavezasocijalističkeomladine.

5 Исто,стр.194.
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Прецизније, питања у вези са културном демократијом, у
оквирувременскопросторногентитетакојисеулитератури
именујекаоглобална,западнаиличакнеолибералнациви
лизација, морају бити сагледана у контексту комплексне
кризе,којаможедасеодредикаоекономска,политичка,без
бедносна,еколошка,такоидуховна,текризааксиолошког
релативизма,културнихвредностииморалногнихилизма.6
Према екстремном критичком наративу, „неолиберализам
своди уметност на новац и квари културу комерцијалним
спонзорством,афилантропскефондације,убескрајнојбор
бизахегемонију,заузимајуместодемократскиодговорном
јавномсектору”.7

Промишљањаогенезивредносногрепозиционирањакулту
реупоследњојисторијскојфазикапитализма,враћајунасу
времекадајеуАмериципочеладаседогађатзв.неолибе
ралнареакција,асоцијалдемократскуЕвропупослератног
доба,првенственоФранцускуиНемачку,задесилапротив
речназбивањауполитичкомспектру.Наиме,одговарајући
на нафтнишок који је погодиоАмерику почетком седам
десетих година, Међународни монетарни фонд, Светска
трговинскаорганизацијаиСветскабанка,предузимајумере
усредсређене на оживљавање економије слободног тржи
штауциљумаксимизацијепрофита:преношењепроизвод
њесаскупихнајефтинaтржиштарада,приватизацијајав
нихслужбииимовинеиштовећадерегулацијапословања.
Структуралнаприлагођавањазахватиласуисекторкултуре,
најпре на плану новемеђународне поделе рада у култури
и у области права интелектуалне својине.Што се Европе
тиче,послесеријеграђанскихпротестакрајемшездесетих
годинапрошлог века, социјалдемократскепартијепочињу
даиступајусаставомдаполитиканеможедаутиченаеко
номију и постепено имплементирају неолибералне поли
тике, подржавајући власт крупног капитала. Осамдесетих
годинабунтовнилевичарискрећуфокуссаидејарадничке
солидарностииантикапитализманановенаративе:интер
национализам,мањинскаправа,еколошкиздраводруштво,
итд., и кроз тероризам урбане гериле дају одушка новом
анархизму.8Данассу јасновидљивепоследицеовогобрта
усадржајуполитичкогспектра:главналинијаразграничења
вишенијеподелана„леве”и„десне”,већнасистемскеи

6 Пипер,П.Оулозинационалнеакадемијеуобликовањујезичкеикул
турнеполитике,у:Кул ту ра осно ва др жав ног и на ци о нал ног иден ти те
та,приредиоКостић,А.(2017),Београд:САНУ,стр.173.

7 McGuigan,J.нав.дело,стр.5.
8 Lakićević, D. (2018) Por tret po li ti ča ra u mla do sti, Beograd: Arhipelag,

str.148.
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антисистемскестранке.Усистемскимилистранкамаеста
блишмента се синкретички обједињава десница капитала,
дакле десница која се бави само либерализмом тржишта
и економијом, и левица – алине радничкихи социјалних
права,неголевицадруштвенихвредности,којасепретежно
бавиправимамањина,миграната,хомосексуалацаитд.9Да
нашњимејнстримчиниуправоовајсавез.

Напланукултуре,наступилајекомодификација,иутомци
љу– апологијанеестетског, конзумерскогукуса.Неолибе
ралнаконепцијауметностиикултуреусредсређенајенатзв.
креативнипроизводкојисеодређујекаодобро(илиуслуга)
које јерезултаткреативностииимаекономскувредност.10
Савремене културне политике су потиснуле хуманистичко
схватањекултуре.Масовнакултурајетомедопринеластва
рајућикомерцијалне,популарнесурогате,какоелитне(ви
соке)културе,такоинароднекултурнетрадиције.Премда
робникарактеркултурногпроизводанијеникаквановина,
овањегова димензија данас сепотенцира каоникадапре.
Индустрија културе стандардизује, хомогенизује и унифи
цира своје производе, намењене анонимним појединцима
припадајућимјединственојпотрошачкојмаси.Истовремено
се лукративним циљевима подређује културна аутономија
и сврховитост за извантржишну валоризацију. Вредносни
критеријуми су притом релативизовани до обесмишљено
стиуоквирупостмодернистичкогдискурса,којиприбавља
легитимацију ових процеса на академској и идеолошкој
равни. Културне политике обузете економским разлозима
добијају нови атрибут као економске културне политике.
Друштвениконтекстовепроменекојијепознаткаоинфор
мационодруштвоилидруштвознања,последњихгодинасе
именујеикаокултурникапитализам,ановаидеолошкаре
торикаописујеињемуиманентне,новедруштвенеслојеве
каквајетзв.креативнакласа,препознатакаопрофесионал
номенаџерскакласакојаукључујеиуметничказанимањаи
постајенесамоновивећидругачијиконзументкултуре.11

9 Јовановић,М. (2017)Де ба та о пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из
бо ри ма у Фран цу ској и Не мач кој 2017, излагање2. 11. 2017,Београд,
Институт за европске студије, https://www.youtube.com/watch?v=7qsO
DI_JyQo

10Howkins,J.(2007)The Cre a ti ve Eco nomy – How Pe o ple Ma ke Mo ney from 
Ide as,London:Penguin,p.X

11Florida,R.(2002)The Ri se of the Cre a ti ve Class – And How it’s Tran sfor
ming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Melbourne: Pluto,
pр.68–74.
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Те о риј ски оквир и пој мов на раз гра ни че ња

Појамкултуре јекомплексанисемантичкиразуђен,почев
одпрвобитневезаностизаузгајањебиљакаиобрадупоља
уреторицисофиста,прекозначењскогтрансферана„обра
ђивање” и неговање духа и личности у беседама римског
филозофаЦицерона.Усавременојупотребиможеседифе
ренциратиужеишире значењеовогпојма: (1) као елити
стичкосхватањекултуре,којеобухватасумунајквалитетни
јихделадухаиума,и(2)културавиђенакаоцелинасвега
шточовек ствара, односно артефакатакао симболичкихи
материјалнихтворевина.12Јошјесложенијипокушајдараз
граничимопојмовекултуреицивилизације,којисеулите
ратурипојављујууширокомспектруодноса–усиноним
ном,опозитномисубординативном.13Унесковадефиниција
подкултуромподразумева–осимуметностиилитературе
–јошизнање,веровања,морал,законе,системевредности,
традицију,даклекомплекснуцелинуобичајаиспособности
којејечовекстекаокаочланзаједнице.Овомеваљадодатии
Биднијеву(DavidBidney)дефиницију,јеронукултурипре
познајединамичкипроцесауједноипроизводоплемењи
вањапотенцијалаљудскеприроде,каоиприроднеоколине,
којим људи задовољавају особене психосоцијалне потре
бе.14Смисаонаведениходређења јеупотенцирању једног
универзалногидиференцијалногсвојстваљудскеврсте–да
твори симболе, чиме се човек самоостварује управо кроз
културукојукреиракаосветартефаката,односнокаоједну
секундарнусрединунаспрампримарне,природнесредине.
Читавсветсимболичкихформикојечовектвориикомуни
цира, сматра се културом.Не упуштајући се у темељнију
дискусију, за потребе овог рада појам цивилизације ћемо
оставитипострани,итосхваћенудухуХантингтонове(Sa
muelP.Huntington)диференцијацијена„цивилизацијуујед
нини“и„цивилизацијеумножини”15–којетаковидимокао

12Иглтон,Т.(2017)Кул ту ра,Београд:Клио,стр.12.
13Премапознатомтумачењунемачкихромантичара,накултурусегледа

каонавишусферудуховности,докjеепохапросветитељстваславила
Французекаомисионарецивилизацијекојучиницелинаматеријалних
творевина, од технике доуређене сфере друштвеностииинституција
политичког живота. Представници цикличних теорија културе бране
тезудацивилизацијепредстављајуизразопадањакултуреувештачко
стањеилисмртнаконциклусапроцвата.

14Bidney, D. (1953) The o re ti cal An thro po logy, New York: Columbia
UniversityPress,р.334.

15Овајауторпризнајецеловитостједнеуниверзалнесветскецивилизаци
је, али, такође, признајемноштвеностцивилизација које одређује као
појединачнекултурнеентитете.Huntington,S.P.(1996)Тhe Clash of Ci
vi li za ti ons and the Re mar king of World Or der,NewYork:Simon&Schuster.
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најобухватнијеоквирекултурноггруписањаљуди,односно
просторновременске ентитете дугог трајања који дозво
љавајунајвишимогућинивоидентификацијепојединацаи
група.

За разумевање положаја културних добара на савременој
неолибералној сцени, потребно је подсетити се главних
аргуменататеоријскерасправеодваконцептакултуре–ху
манистичком и антрополошком. Према наративу хумани
стичког поимања културе, које је селективно, нормативно
иелитистичко,културасесастојиодсвегаоноганајбољег
инајвреднијегштојечовечанствостворило,одуниверзал
нихвредностикоједајуузвишенисмисаопостојањучовека
итребадабудувечитиузор.Следствено,ствараоцикултуре
сумалобројнинадаренипојединци,ањенаделасеобраћа
јутакођемалобројнојпросвећенојзаједницикомпетентних
реципијената. Срчани представници оваквог уверењаМе
тјуАрнолд (MatthewArnold, 1822–1888)иРејмондЛивис
(FrankRaymondLeavis,1895–1978),например,противесе
препуштањукултуренижимдруштвенимслојевима,одно
сно необразованој маси чији ће укус довести до прекида
континуитетаи„непоправљивогхаоса”,предајућикултуру
новојбезвреднојкомерцијалнојсврси.16Овикритичарима
сификацијевисокекултурепредлажуповратакаутентичним
вредностимаипозивајунаобразовањеновихгенерацијаза
снованонанајвишимузорима,какобисеспречио„погубан
утицајкомерцијалнекултурекојунеобразованавећинапа
сивноконзумира”17.Њиховкултурниелитизамзаснованна
критеријумукомпетентностинужнонеускраћуједруштво
за остварење циљева културне демократије. Они, наиме,
заговарајукултурниопоравакнаначиндасеоно„најбоље
што јемишљеноизнано”учинидоступнимнижимслоје
вима друштва, које је потребно еманциповати и учинити
компетентномпубликом.Овајправацкултурнеполитикеби
сепротивиосвођењувисокекултуренанивоинфериорних
укусакрозњенупопуларизацијуикомерцијализацију.

Струјихуманистичкиоријентисанихинтелектуалацакојису
заговараличврстеканонеууметностиикултуриуспроти
виосеинтелектуалниантиелитизам,којијенаступиосаепо
хомпостмодерногсензибилитета.Израстаонатемељупо
литичкогпокличадасвиљудиимајуправонаактивноуче
шћеукултурномживоту,антрополошкиприступодбацује
елитизам у култури и наслања се, како на романтичарску

16Arnold, M. (1932) Cul tu re and Anarchy, London: Cambidge Univer
sityPress,pр.6,70,206–207;Leavis,F.R. (1930)Mass Ci vi li za tion and  
Mi no rity Cul tu re,Cambridge:MinorityPress,pр.17–30.

17Arnold,M.нав.дело,стр.106–107.
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традицију18,такоинавредносниегалитаризамирелативи
зам19.Тумачећикултурукаосвеукупностактивностиина
слеђа читавог друштва а не само његове квалификоване
елите,антрополошкостановиштепропагиравредноснуне
утралностсвакекултуре.Главнипротагонистиоваквогпри
ступа,чијесепоследицеснажноогледајууактуелноммоде
лукреативнихиндустрија, били сукултурнипослениции
предузетнициуСАД,почеводтридесетихгодинапрошлог
века, ањеговуфеноменолошкуутемељеност образложили
сутеоретичаристудијакултуре.20

Коначно,темарадаобавезујенапрецизнотумачењепојма
културнедемократије.Културнадемократијајеконцептуал
ниоквирсдугоминесасвимјасномисторијом.УСАДје
оваидејаутокупрведведеценијепрошлогвекапроизашла
одпрогресивнихмислилаца(H.Kallen,W.E.B.DuBois),ко
ји су се залагали за културни плурализам у суочавању са
ксенофобичнимнасиљемираспрострањенимуверењимао
супериорностибелерасе.21Уевропскимдржавамауперио
дупослеДругогсветскограта,структурадруштвајепроме
њенаувидуновихрадничкихмасакојесусепрeливалеса
периферијаикојејетребалоинтегрисатиунационалникул
турниживот.НакончувенеМалроове(GeorgesAndréMalra
ux)реоријентацијефранцускекултурнеполитикеускладу
саконцептомдемократизацијекултуре(којасе,премаоце
ниПатрикаБрунела(PatrickBrunel)одвијала„уатмосфери
утопије”), од 1981. године формулација „демократизација
културе”замењенајеновомфразом–„културномдемокра
тијом”,која је,преманекимкритичкиммишљењима:„по
служилакаотеоријскиалибизалансирањеспектакуларних
догађаја,наводнопопуларних,аличестодемагошких,који

18Романтичариличностуметникавидекаогенијаидемијурга,ауизвор
ностиитрадицијинароднихкултурасâмобићенарода–духкојихрани
индивидуалнустваралачкуимагинацију.

19Šobe,F. iMarten,L. (2014)Me đu na rod ni kul tur ni od no si,Beograd:Сlio,
str.23.

20Уосновитеоријскеоријентацијестудијакултурејестепремисадакул
турнечињеницедобијајузначењаивредностиуоквируодређенедис
курзивнеиидеолошкепраксе,којајеначешћемотивисанапарцијалним
интересимаодређенихдруштвенихгрупауједнојконкретнојдруштве
ној и историјској ситуацији. Поричући супстанцијалност „универзал
нихистина”,студијекултуренастоједаихдесакрализују,дарелативи
зујуапсолутневредностииразобличеполугедруштвенемоћикојесе,
премаовимтеоретичарима,налазеуосновикултурнихпроцеса.Đorđe
vić.J.Uvod,u:Stu di je kul tu re.Zbornik,drugoizdanje,priredilaĐorđević.J.
(2012),Beograd:Službeniglasnik,str.13–14,16–19.

21Adams,D. andGoldbard,A. (1995)Cul tu ral De moc racy: In tro duc tion to 
an Idea,Webster’sWorldofCulturalDemocracy,18.јул2018,http://www.
wwcd.org/cd2.html



117

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

субилипогоднидаувећајубројкеопосећености,партици
пативностииствореилузиједајеовајпутциљиспуњен.”22
Брунелсматрадајеполитикакултурнедемократизације,за
коју се залагаоМалро,биланедовољна јер је занемарива
лајединосредстводауспе,атојекултурнообразовање,и
закључује да кроз потоњи концепт културне демократије
култура,заправо,девалвирала.23

У домаћој литератури значајан допринос разграничавању
појмова демократизације културе и културне демократије
дао јеСтеванМајсторовић, којиихдефинишекаодва су
протстављена општа концепта културне политике и даје
предностдругом.Мајсторовићпојамдемократизацијекул
туресагледавакаоконцепткојисезалажезаусвајањеиши
рењепостојећихкултурнихвредностииостварењаприпа
дајућихтрадиционалнојкултуриилитзв.вишојуметности,
којукреирајумањине,причемудржавасубвенционисањем
идругиминструментимаделујекаоњензаштникипромо
тер,аогромнавећинареципијенатањенаделапасивнопо
дражава.Овој„културиугледања”онсупротстављаконцепт
културнедемократије,којиподразумеватешњумеђусобну
условљености„органскуповезаност”културногразвојаи
културних потреба са друштвеним догађајима: „Културна
демократијасенезаузимасамозаусвајањекултурнихвред
ности,него,пресвега,заразвојусловаукојимабисесло
бодно испољавале човекове свеколике способности и све
странопотврђиваоњеговљудскиистваралачкисмисао.”24
Док концепт демократизације културе примењује просве
титељскиидеалподучавањаиупућивања,премаМајсторо
вићу, полазиште културне демократије јесте идеја о осло
бођеном раду и схватање да „човек треба да овлада свим
условима свог живота и рада и постане ковач сопствене
судбине”.25УовомрадусеуосновиприхватаМајсторови
ћеваидејаоразличитомусмерењуциљеваипраксикојисе
предузимајууоквируовадваконцепта,међутим,изоставља
сењиховавредноснаполаризацијакарактеристичназадок
тринусамоуправногсоцијализма.ИзМајсторовићевогкон
цептакултурнедемократијеизузимамоонајелементукојем
секултурнадемократијаизједначавасатзв.самоуправном
социјалистичкомдемократијом,чимесеаутономијакултуре
заправонегираукористименованогполитичкогпрограма.

22Brunel, P. (2012) Democratization of Culture, Étu des 2012/5 (Vol. 416),
Paris:S.E.R.,pр.VI–VII

23Исто.
24Majstorović,S.(1977)Kul tu ra i de mo kra ti ja,Beograd:Prosveta,str.40.
25Исто,стр.39–40.
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Усавременимтеоријскимприступима,појамкултурнеде
мократије подразумева широку грађанску партиципатив
ност у културном стваралаштву, у којој се потенцира на
разноликости.Културнадемократијаозначаваплурализам,
партиципативностиравноправностсвихзаједницанауче
шћеукултурномживотуикултурнојполитици.Програмски
сеоријентишеунеколикоправаца:назаштитуипромови
сањекултурнеразноликости;подстицањеактивногучешћа
укултурномживотузаједницеидоношењуодлукакојеути
чу на његов квалитет; обезбеђивање правичног приступа
културним ресурсима и наслеђу. Подразумева конкретне
активностизакојесезалажеширокспектарзаинтересова
них агенаса: одмеђународнихактера (какви суоличениу
Уједињеним нацијама и њиховим међународним споразу
мима)долокалних(групасуседакојисузаинтересованиза
некилокалнипројекат).26Правонакултурујепромовисано
каоједноодфундаменталнихљудскихправаПовељомУН
о људским правима из 1948. године, а културна разноли
кост је умеђународнимдокументимапотцртана као један
од кључних чинилаца одрживог развоја друштва27.Савре
менапарадигмакултурнеполитикепринципправасвихна
културуреализујекрозинструментекојимасевисокакулту
рачинидоступнијомширокојјавностиузпомоћсубвенци
онисања, јавнихиприватнихфондоваидругихсредстава,
којима се, такође, подстичепартиципативност разноликих
друштвених група у стварању културе у складу са својим
особенимвредностимаитрадицијама.28Заспровођењекул
турнедемократијеускладусапринципимаправанакулту
руикултурнеразноликостиупоследњојдеценијипрошлог
векаузападнимдруштвимапромовисанајеполитичка,фи
скалнаикултурнадецентрализацијакаоједанодкључних
инструмената,којимадржаваредукујесвојутицајусекто
рукултуре.29Међутим,питањеулоге,мереиоправданости
државногангажманаупитањимакултурејошодантичких
времена подстиче бурне расправе, чији ће један актуелни
примербитиилустрованунареднимпоглављимаовогра
да.Савременекултурнеполитикепримењујуметодеевалу
ацијекојимајемогућерелативноуспешноутврдитистепен

26Adams,D.andGoldbard,A.нав.дело.
27Унеско:Универзална декларација о културној разноликости,Париз 2.

11.2001;Унеско:Конвенцијаозаштитиипромовисањуразноликости
културнихизраза,Париз20.10.2005.

28Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Кул тур на ди пло ма ти ја и иден ти тет  
Ср би је, Београд:ФДУ/Клио,стр.85.

29Ђукић, В. (2012) Др жа ва и кул ту ра – сту ди је са вре ме не кул тур не  
по ли ти ке,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.85–87.



119

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

демократичностиислободекултурнепартиципацијеубило
комдруштву.

Кре а тив не ин ду стри је и тр жи ште

Ултимативни принципи идеологије неолибералног капи
тализмаукултурису:приватнасвојинанадсредствимаза
производњуидифузијукултурнихдобара;слободнотржи
штекојеефикасновршиалокацијуресурсаи,увезистим,
негативнаперцепцијарегулаторнихмера,којеограничавају
бизнис.Премаовојдоктрини,патернализамдржавеугрожа
ва економију културе и стога се инсистира на неутрално
стидржаве,докцентралнуулогууартикулацијиинтереса
уовојосетљивојобластипреузимајукултурнеиндустрије.
Предисторијаовогпојмасежеучетрдесетегодинепрошлог
века,кадасеуоквируФранкфуртскешколеразвиокритич
киконцепт„индустријекултуре”и„индустријесвести”,са
изразитомнегативномсемантичкомвредношћуовесинтаг
меуделиманеомарксистичкиханалитичарамасовнекулту
реАдорна(TheodorW.Adorno),Хоркхајмера(MaxHorkhe
imer),Маркузеа (HerbertMarcuse) и других. Значење овог
термина се у току осамдесетих година трансформисало у
складу са иницијативама социјалдемократских влада које
сукултурупочеледасхватајукаомагичниеликсирзаеко
номскираст.Наиме,суочившисесарастомамеричкеинду
стријезабавекојајепретиладаугрозиевропскупривреду,30
европске владе су почеле културу да третирају као сваку
великуиндустријуидајесубвенционишууциљу„ствара
њабогатства”.Областкултуре јетакомалтенередукована
на културну индустрију и „инфицирана“ економским раз
лозима.31 Коначно, крајем прошлог века, нова „бaзворд”
(buzzword) капиталистичког дискурса постаје „креатив
ност”.32Уупотребуулазитерминкреативнеиндустрије,ка
кобисеозначилопрожимањесадржаја,праксииестетика
културне индустрије и креативних уметности.Новимпој
мом истиче се вредност иновације у културној продукци
ји,акреативностсеинтерпретиракаоизразиндивидуалних
талената,вештинаиаспирација.

30Удеотржиштаамеричкихфилмовауевропскимзаједницамапорастао
јеса56на76постоизмеђу1985.и1995.године.У1987.годининаТВ
ББЦ,одукупно709приказанихфилмовабилочак409америчких.Šobe,
F.andMarten,L.нав.дело,стр.203;Стојковић,Б.(1995)Кул тур на по
ли ти ка европ ске ин те гра ци је: Европ ска уни ја и Са вет Евро пе,Београд:
Институтзаевропскестудије,стр.51–53.

31Ђукић,В.нав.дело,стр.78.
32Новоствoрениизрази:креативнеиндустрије,креативнакласа,креатив

наекономија...,припадајуистомдискурсу.
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Два стратешка документа британске владе су кључна за
дефинисање овог појма:33 у првом, који је објавило Оде
љењезакултуру,медијеиспорт1998.године,креативним
индустријама обухваћен је широк спектар пракси изван
уметности,филмаителевизије,укључујућиоглашавањеи
израду софтвера, а у другом, из 2001. године, истакнут је
потенцијал креативних индустрија за увећање богатства
путем експлоатацијеинтелектуалне својине.Пројектовани
субенефитиодтешњихекономскиходносакреативнихин
дустријасасекториматуризма,угоститељстваиспорта.На
овајначинпрактичнојепроширенрепертоаркултурнихин
дустрија на продукцију видеоигара, циркуске уметности,
дизајн, оглашавање и маркетинг, позоришну пантомиму у
локалномпабу,итомеслично.Оведелатностису,позајед
ничким својствима34, стављене у раван саматеријалноми
нематеријалном културном баштином, музичкимфестива
лима,филмскоми телевизијскомпродукцијом.35Већуиз
вештајукоју јенаручилалабуристичкавладаикоји јеоб
јављен2007.године,саопштенисуфинансијскибенефити
одзаокретапарадигмекултурнеполитике,одпериодакада
јеонапочеладасередукујенаекономијузавремереформи
премијеркеМаргаретТачер(MargaretThatcher).Креативне
индустрије су показале импресивну стопу раста и донеле
британској економији добит већу од доприноса било које
производнеиндустрије.36

Критичкинастројениауториовајекономскиуспехразоча
ранотумачекаокапитулацијукултурепреднеолибералним
пројектом.Креативне индустрије су се показале кључним
чиниоцемзапроменупарадигмепрематзв.креативнојеко
номијииразвојуновекласепотрошача.Такозванаекспре
сивнавредностстављенајенапиједесталвредности,ањена
експлоатацијаикомерцијализацијапосталајеврховноначе
лоупословноммоделукреативнихиндустрија.Какобисе
зарадионовац,публицисенудионоштоонаприжељкујеи

33CreativeIndustriesTaskForce(CITF)(1998)Cre a ti ve In du stri es – Map ping   
Do cu ment,London:DepartmentforCulture,MediaandSport(DCMS);Mi
nisterialCreativeIndustriesMappingGroup(CIMG)(2001)Cre a ti ve In du
stri es – Map ping Do cu ment, London:Department forCulture,Media and
Sport(DCMS).

34Свезахтевајуизвеснукреативност;симболичкогсукарактера;подразу
мевајуинтелектуалновласништвокојеприпадапојединцуилигрупи.

35Брадић,Н. (2017)Креативнеиндустријеитржиште,у:Кул ту ра осно
ва др жав ног и на ци о нал ног иден ти те та,приредиоКостић,А.(2017),
Београд:САНУ,стр.88.

36WorkFoundation(WF)(2007)Staying Ahead – The Eco no mic Per for man ce 
of the UK’s Cre a ti ve In du stri es, London:Work Foundation/DCMS.Изве
штајненаводиупореднеподаткеофармацеутскојииндустријинаору
жања.Према:McGuigan,J.нав.дело,стр.145–146.
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штојемерљивопремаквантификаторимакаквисурејтинги
бројконзумената.Осимпрофитабилности,другивредносни
критеријуми нису релевантни за овај идеолошки концепт,
који замагљује границе и одбија било каквумогућност за
хијерархијскостепеновањеизмеђууметностиивисокекул
туре,сједнестране,имасовнопопуларнекултуреитргови
не,сдруге–атимеиизмеђукултурногстваралаштваикре
ативноградауопште.

Упркос показатељима успешности, на којима се темељи
апологија неолибералне културне економије, постоји не
колико елементарних аргумента зашто је политикапрепу
штањавољипубликеихировиматржиштаризична,несамо
зауметностикултуру,негоизаинтелектуалнуидуховну
баштину човечанства. (1) Креативна инвентивност и ори
гиналностнегарантујукомерцијалниуспех.Естетскирево
луционарнадела,такође.Праксапоказуједајенепрофитни
секторјединиспремандапредузимаистраживачкеризике.
(2)Доминацију у пољу креативности преузимају неестет
ски критеријуми културне производње. Будући да су ори
гиналнауметничкаделареткаискупа,оригиналностииз
врсностсесмењујестандардизацијомиумножавањемтих
дела,какобисепостиглајефтинијаидоступнијароба.(4)
Развојестетскогукусаикултурнихпотребапубликејеугро
женалакоћомрецепцијеиконзумирања.(5)Етичкадимен
зијамеркантилизмаукултуризахтевапреиспитивање:дали
ондапубликаимастварнумогућностизборанатржиштима
културе,илијетамоћзаправопривидна.Некривотворили
сеправосвихнакултурутаквимпореткомукојемоношто
није конформистичконемашансе да економскипреживи?
Другимречима,далиснагетржиштакојесупотпуноосло
бођене од иницијативе јавног сектора имају капацитет да
гарантујукултурниплурализамидругепринципекултурне
демократијеуједномдруштву?

Сми сао бор бе за кул тур но из у зе ће

У току последњих 30ак година, у францускoм приступу
културној политици учињени су напори намеђународном
плану да се, у духу борбе за културну демократију, наци
оналне културе заштите од транснационалних тржишних
сила.Основни аргумент ове оријентације јесте аксиом да
културнaдобраипроизводипредстављајуједнусасвимспе
цифичну врсту „робе” због своје двојне природе, која са
држи и материјалну (тржишну) и симболичку димензију,
причемуовадобраимајупосебанзначајуинтерпретацији
националнихидентитета.
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Каоодговорнаекспанзијуамеричкогсофтвераијапанског
хардвера,Европскезаједницесуутокуосамдесетихгодина
почеле да развијају стратегије усмерене на успостављање
јединственог унутрашњег аудиовизуелног тржишта. Како
би се превладала страна доминација, покренуто је неко
лико програма стандардизације властите хардверске (те
левизија високе резолуције) и софтверске (аудиовизуелне)
продукције,ипрописанесуобавезнеквотеевропскихфил
мованателевизијамаземаљачланицаЕвропскезаједнице.37
УтокупоследњегциклусапреговорауоквируГАТТа,по
знатог каоУругвајска рунда (1986–1994), вођена је оштра
дебата о трговини у култури, када се неколико европских
држава, саФранцускомначелу38, снажнозаузело заначе
локултурногизузећауоквируспоразумакојијепредвиђао
трговинску либерализацију сектора културе и медија на
глобалномнивоу.Представнициидејеокултурномизузећу
навелисунизаргуменатаоспецифичнојквалитативнојати
пичностикултурнихдобараиуслугауодносунаробуоста
лихпроизводнихделатности,збогчегамогубитиизузетиод
некихправилатржишта.39Европскастратегијасезаложила
запринципдржавнезаштитекултурногидентитета,путем
увознихквотаимераеквиваленције,какобисезаштитиле
домаћеиндустрије.40Тражњиевропскихпредставникапро
тивили су се преговарачи из Сједињених Америчких Др
жава,тврдећидабиограничењанапрометбилокојеврсте
робепрекограницанационалнихдржавапредстављалане
допуштенерестрикцијеипротекционизам.ДоксуСАДтр
пелеснажнепритискелобијаиндустријезабавекојису,на
стојећидаизбегнуосетљивеидентитетскетемеовопитање
држалиуоквирурасправеотрговинианеокултури,истога
потенциралиизборпотрошачакаонеприкосновеникрите
ријум,главнизахтевзаједничкеакцијеЕвропскихзаједница

37Стојковић,Б.нав.дело,стр.9–10;Fiona,M.(1995)Newdramaoverfilm
quotadirective,Eu ro pean Vo i ce,5–11,Octobеr1995,р.5.

38ОвеевропскезахтевеподржавалесуснажноКанадаиКвебек.Године
1988.канадскипреговарачисууспелидаиздејствујуклаузулуокултур
номизузећууСпо ра зу му о сло бод ној тр го ви ниизмеђуКанадеиСАД,а
петгодинакаснијејетакваексклузивностукљученаиуСпоразумосло
боднојтрговиниуСевернојАмерици(НАФТА).Према:Burri,М.Trade
versusCulture:ThePolicyofCulturalExceptionandtheWTO,in:The Pal
gra ve Hand bo ok of Eu ro pean Me dia Po licy,eds.Donders,K.,Pauwels,C.
andLoisen,J.(2014),UK:PalgraveMacmillan,pp:480–481.

39Европскистав,међутим,нијебиојединствен,јерсеВеликаБританија
успротивилаувођењуквотасапрограмимаевропскогпорекла.

40ОвеквотебилесувећпрописанеуПосебнимодредбамаГАТТа1947.
године,међутим,онесубилепривременеуследопштеГАТТовезабра
неколичинскихограничењанаувоз.
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иКанадебиоједасеискључеаудиовизуелнеуслугеизпра
вилакојасудоговоренатрговинскимспоразумима.41

Епилог Уругвајске рунде означио је декларативну побе
ду европскепозиције културног изузећа, коју је подржала
већина држава света. Када је 1993. године закључен Оп
шти споразум о трговинским услугама (ГАТС – Ge ne ral 
Agre e ment on Tra de in Ser vi ces), премда није експлицитно
искључиониједансекторуслуга,биојезнатнофлексибил
нијиодГАТТауодносунанационалнеполитикеипоједине
осетљивесекторекаквисукултурнадобраиуслуге.42Када
јеГАТТнаследилаСветскатрговинскаорганизација(СТО)
и ступилана дужност 1. јануара 1995. године, она је сво
јимнадлежностимаобухватиланекапитањакојасураније
билaизузетаизмеђународнихтрговинскихуговора,попут
интелектуалнесвојине.Међутим,упракси,стратегијакул
турногизузећајесамоделимичнопостигласвојециљевеи
подсталнимјепритискомлиберализације.Последњарунда
трговинскихпреговора,којајевођенауДохи(2001–2006),
прошлајебезуспехаибезизгледадаћеуагендуукључити
областкултуреуколикобудеобновљена.Стогајеиницијати
вазакултурноизузећетранспоновананатеренУједињених
нација, где је, у оквируУнеска, подржана уУниверзалној
декларацијиокултурнојразноликости(2001)иКонвенцији
о заштитиипромовисањуразноликостикултурнихизраза
(2005).Наовај начин је званичнимдокументимаУНпро
мовисанапрепорукадасесветскетрговинскеполитикедо
пуњавајукултурнимполитикамакојепромовишуипоштују
културнуразноликост,чијијезначајзаљудскиродоцењен
каонеопходанколикоибиодиверзитет заприроду.43 Једно
одосновнихначелакултурнедемократије–културнаразно
ликостуовимдокументимасеинтерпретиракаобогатство
различитихкултурнихобразацаиравноправнихкултурних
група;предвиђасеинтегративназаштитаматеријалнеине
материјалнекултурнебаштинеињеноукључивање,какоу
савремениживот,такоиподстицањекреативностиинових
културнихвредностиукојимаћеживетибудућегенерације,
чимесестварајуусловизаодрживиразвојглобалногдру
штва.44Овакоформулисаноначелокултурнеразноликости
посебноподвлачидакултурнадобраиуслуге„несмејудасе

41Burri,М.нав.дело,стр.483.
42Милутиновић,И.(2017)Ме диј ска по ли ти ка и прак са – Евро па и Ср би ја,

Београд:Институтзаевропскестудије,стр.76.
43UNESCO(2001)UniverzalnadeklaracijaUNESCOokulturnojraznolikosti,

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/
declaration_cultural_diversity_hr.pdf,чл.1.

44Šobe,F.andMarten,L.нав.дело,стр.266.
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третирајукаопукатрговинскаилипотрошачкароба”,45аин
ституткултурногизузећасетумачикаолегитимносредство
заостваривањециљевакултурнедемократије.

Упркос чињеницишто су сеФранцуска,Квебек иКанада
заложилезаусвајањеправногоквиракојимћесепринцип
културнеразноликостизаштититинанормативанначин,по
моделу заштите баштине,46 одредбе ових конвенција нису
постале правно обавезујуће, нити је међу свим чланица
маУнескаформулисан јединствен став.Напротив,САДи
Израел нису ратификовали Конвенцију о заштити и про
мовисањуразноликостикултурнихизраза.Оведведржаве
суоктобра2017. године саопштилеодлукуоиступањуиз
чланства у овој организацији, након оптужби током прет
ходнихгодинанарачуновеорганизацијезаполитизацијуи
неовлашћенонормирање.47

Уме сто за кључ ка:  
о зна ча ју вред но сног кри те ри ју ма

Савременедемократијејесудалекоодпракситоталитарних
идеологијакојесунетакодавнодиктиралеразвојкултуре
прописујући пожељан садржај и естетске вредности. Али
упоседњихпардеценија новаидеологија –неолиберална
апологија финансијског прагматизма на тржишту уметно
стиикултуре,спроводињиховуинструментализацијуодно
сномеркантилизацију,заклањајућисеизациљевакултурне
демократије.Уиме „демократије” су релативизованенор
мативне вредности, друштвени узори и потиснут је хума
нистички концепт културе. У име лажног антрополошког
оптимизмајавнипросторјевулгаризован„креативним”ри
јалитипроизводима,чијисебаналнисадржајинамећукао
укус„обичногнарода”ињиховатражња,докуправоњихо
вепродукцијеузнатнојмериутичунаформирањетогукуса
иистовременопродајусвојескупоценеогласнеминуте.Да
лијенашакултураовимпосталадемократскија?

У условима савременог капиталистичког конзумеризма,
популарна (масовна) култура одавно не представља онај
критички и субверзивни коректор друштвеног мејнстри
ма–какосуњенифеноменивеличанисрединомпрошлог

45Kivan,N. iMajnhof,U.H.Sagledavanjekulturneraznolikosti:diskursno
analitičkipristup,u:Tran skul tur na Evro pa – kul tur na po li ti ka u Evro pi ko ja 
se me nja,priredileMajnhof,U.H.iTriandafilidu,A.(2008),Beograd:Clio,
str.90.

46Конвенцијаозаштитисветскекултурнеиприроднебаштинедатираиз
1972,аКонвенцијаоочувањудуховнебаштинеиз2003.године.

47Radojković,M.,Stojković,B.iVranješ,A.(2015)Me đu na rod no ko mu ni ci
ra nje u in for ma ci o nom druš tvu,Beograd:RTSizdavaštvo/Clio,str.101.
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века.Дошавшидозаокретапарадигме,уокружењукојесе
такођепроменило,масовнакултурајеисцрпеласвојересур
сезадемократизацијудруштва.Штавише,дискурскојисе
темељинапорицањувредноснихсудоваимогућностибило
каквехијерархијскекомпарацијепредстављачисткултурни
популизам у савременим демократијама. Одбацивати ква
литативневредноснекритеријумеисталноистицатисамо
квантитативне показатеље успешности који су условљени
наводноукусомширокепублике–бројкеидругетржишне
индикаторе,каквисуНилсеновирејтинзи,зараданаблагај
нама,тиражи,итд.–значи,заправо,ускраћиватијавностза
дискусијуовредностимакрозкојусенадијалошки,дели
беративан,полемичкииконсезуаланначинформирадемо
кратскојавномњење.48Тржишнииндикаторикаорегулато
рикултуре–чакиуколикосутачни–непружајуникакав
доказ квалитета.Фокусираност тзв. креативне индустрије
наукуспубликепотискујенесамозначајнапитањаоквали
тетуиаутономнојестетскојдимензијикултуре,негоидру
генелукративнефункцијекултуре,каоштосуедукативна,
етичка,идентитетскаидемократска.

Кључнопитање је да ли је заистамогуће искључити сва
кивредносникритеријумизкреативногпоља,изузевпро
фитног?Апологетскиставтржишнеоријентацијекажеда,
упркосекономскимпринудама,робасеувекобраћапотро
шачу који је њен активан реципијент, односно креативно
бићекојеможедасеодупремонополимаидавршиизбор
на тржишту.Међутим, да ли заиста просечан „потрошач”
има такве способности?Дали је онпросвећенобиће?Да
липоседујеадекватнокултурнообразовање?Сдругестра
не, ко данас има легитимитет да интерпретира културне
вредности? Другим речима, чије компетенције посредују
измеђунекогкултурногпроизводаинекогњеговогконзу
мента?Овојеранијебиозадатаккритичарауметности,на
пример.Данас,пак,свакоублогосфериможедаизнесесво
ју импресију поводомнеког производа културе.Међутим,
кључнипроблемовогволунтаризмајечињеницаданеможе
битиједнакорелевантнаимпресијасвакогпојединцапово
домнекогкултурногилиуметничкогдела.Заштонеможе?
Сетимо се, на пример, макар елементарних поставки пој
макултурногкапиталачијијеауторсоциологПјерБурдије:
ондоказујетезуодруштвенојусловљеностиукуса.Дакле,

48Мекгвиганнаводивишеауторакојизаступајуидејепротивљењапопу
лизмуукултури:ШарлотаБрандсон(CharlotteBrunsdon),ЏонМифам
(JohnMepham),ГрејемМардок(GrahamMurdock),ЏефМалган(Geof
Mulgan),ЏудитВилијамсон(JudithWilliamson).McGuigan,J.(1992)Cul
tu ral po pu lism,London/NewYork:Routledge,стр.41,57,59,81,133–134,
159,164.
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друштвенекласеформирајусвојеукусекојисеодражавају
крозизборепотрошнихикултурнихдобаракојеврше,при
чемудоминантнедруштвенегрупенамећусвојеукусекао
мејнстримкултуру.Данасбитобиланапредпоменутатзв.
креативнакласа.Премамишљењуовогаутора,култураима
значајну улогу у легитимисању друштвене неједнакости.49
Афинитетпремаделимависокеестетскевредностиопреде
љиваћеодређенаестетскадиспозиција.Способностзапо
седовање ове диспозиције није универзална, већ варира у
зависностиоднизафакторауоквирунаслеђеногиликроз
образовањестеченогкултурногкапитала.Дакле,заестетску
проценунекогделапотребнојезнање.Једанодмогућихсу
довазапроценуестетскевредностинекогдела,каконасучи
филозофЕмануелКант,јестебезинтересносвиђање.50Кате
горијадопадањабезинтереса,посеби,превазилази,између
осталог,иновчанувредност.

Сложенострасправеомерилимаукусапредстављафранцу
скиауторЛикФерикрозпризмурелевантнихфилозофских
промишљања,ипитањеформулишенаследећиначин:„Ка
коодржатиапсолутнупосебностукуса,анеподлећифор
мулацијисвако има свој укус, и тименеуништититежњу
универзалностибезчегабииобичанразговороестетици
изгубиосвакозначење?”51Међутим,усавременодобапо
зивањенаестетскесудовекао,уосталом,инакатегоричке
императиве, звучи као архаичан приступ. Због чега је то
тако?Јер јекризаквалитативногоцењивањаиуоштекри
за знања инаугурисана као један од стубова филозофског
дискурсапостмодерне.Стогасепитањаукусаивредновања
држеподаљеодакадемскеевалуације.Естетикапопуларне
културе јенештоочемусе једноставнонерасправља.Не
расправљасезбогтогаштојепостмодернистичкаинтелек
туалнаматрицадестабилизоваласвакуидејуоцеловитости
иуниверзалностизначењаивредности,прогласившикредо
„неповерењауметанарације”.Промовисанојестановиште

49Bourdieu,P.(1984)Dis tin ction: A So cial Cri ti que of the Jug ment of Ta ste,
Cambridge,Mass.:HarvardUniversityPress.

50Кант из свог појма допадања без интереса изводи објашњење лепог:
„Какосетодопадањенезаснивананекојсклоностисубјекта(нитина
некомдругомприкривеноминтересу),већсеонајкосудиосећапотпуно
слободанупогледудопадањакојепосвећујенекомпредмету,тоонније
устањудапронађекаоразлогедопадањаикаквеличнеуслове,закоје
бисењеговсубјекатвезао,тегаморапосматратикаодопадањекојеима
основ у ономешто онможепретпоставити такође код другог субјек
такојисуди;(...)”;Kant,I.(2004)Kri ti ka mo ći su đe nja,Beograd:Dereta,
str.74,79.

51Фери,Л.(1994)Ho mo aest he ti cus. От кри ће уку са у де мо крат ском до бу,
СремскиКарловци /НовиСад:Издавачка књижарница ЗоранаСтоја
новића,стр.87.
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да значења нису фиксирана већ су полисемична. Превла
дала је мода релативизма, парцијалности, индивидуали
зма.Овадоктринаможе сеценити као смислена реакција
на тоталитарно искуство 20. века, која је еманципацијом
начелаиндивидуалностинастојалада слабидогматичност
идеологијаиапсолутколективизма.Међутим,њенеконсе
квенцеизведенедокрајностипретедаоспореаутохтоности
идентитетскукохерентностсамеиндивидуе.

Уоквируовоганаратива,културнипроизводиидобра(чи
њенице или елементи у интерпретацији неких аутора) су
пренаглашеноперципираникаодокументичијасузначења
условљенадруштвенимконтекстомукојемсунасталаили
пакчиномдекодирањатј.рецепције.Наовомместусеотва
рајуправцизадискусије.Најпре,биобинеприхватљиворе
дукционистичкитакавприступкојибиподразумеваосвође
њеједногделакултуреилиуметностинасплетинтерпрета
цијаоњему.Делоуметностиикултурејеувексимболичко
посвојојструктуриисемантици,инијенетачнодаоножи
ви једномсвојомдимензијомуоквирупроизвољнерецеп
тивнеинтерпретативности,алитакође,ономожебититума
ченоисастановиштаиманентногзначења,коједаклеима
посеби, а којепроизлазииз аутохтоне структурењегових
градивнихелеменатаиуметничкихпоступакасаестетском
вредношћукоји га обликују.52Притомонај копросуђује о
естетскојвредностиделасвојсудморадазасниванаком
петентности,дабитајсудбиорелевантан.Затим,приликом
процењивањаједногдела,чијекритеријумепримењујемо?
Селекцијавредностиморадасевршинанекојосновикоја
јекохерентна(билодасутоестетскеилидруштвеневредно
сти).Коначно,будућидасесадржајкултурененалазисамо
уврхунскимуметничкимделима,никултурнадобрауши
ремсмислунебитребалодабудуизузетаодпроцењивања.
Јеруправозахваљујућивредноснимкритеријумимамогуће
једатипредностделимаврхунскогквалитетакојаприпадају
популарнојкултури(каквасумногафилмска,телевизијска
имузичкаостварења)уодносунапрецењенаосредњадела
формалноприпадајућакласичнојуметности.

Релативизовањевредноснихкритеријумаукултурикомпа
тибилнојесапроизведенимпарадоксом–дакрајњиисход
омасовљења културе не значи истовремено и достизање
идеалакултурнедемократије.Самасификацијомкултуресу
успостављенизаправосурогати,каковисокекултуре,тако
инароднихтрадиција,којиједнакоексплоатишуаутентич
немотиве,обрађујуихкрозестетскипроблематичанапарат

52Velek,R.iVoren,O.(1965)Te o ri ja knji žev no sti,Beograd:Nolit,str.275.
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идистрибуирају крозмашинеријумасовних (садаидиги
талних)медија.Њиховипроизводи сунамењенимасипо
трошачакојанајчешћенеманикомпетенциједапроцењу
јевредностоногашто јој сенуди,ниприликедауживау
скупљимиквалитетнијимпроизводима.Највишевредности
културнебаштинеисавременогстваралаштванисупостале
доступнесваком.Већинаљуди,пресвега,нерасполажефи
нансијскимресурсимадовољнимдаучествујеу„потрошњи
луксузнеробе”укултури,већпретежнобивајупрепуштени
дасеприлагођавајуукусукојидиктираунификованиизбор
робе јефтине продукције.53У таквој констелацији нарочи
то мањинске заједнице карактерише помањкање моћи да
постављајувластитециљевеидапартиципирајуукултури.

Културајеизворноподручјеимагинативностиикреативно
сти;онајетакођеиподручједемократијеуколикосуњена
добрадоступнасвимаиуколикосвакипојединацизаједни
ца имају услове да ослобађају своје стваралачке потенци
јале.Разумеседапореклокултуренетребадабудекрите
ријум,какопозитивне,таконинегативнедискриминације.
Аликултивисањеукусаиестетскаиизванестетскавалори
зацијабибиливажничиниоциуослобођеномтокукултуре
изванстриктнеилипретежнепрофитнемотивације.Дакле,
културнаполитикатребадасеизборидаобезбедисразмеру
измеђутржишноусмеренихкреативнихиндустријаикул
туре чији је смисао у домашају различитих непрофитних
циљева,међукојимасуидемократски.

ЛИТЕРАТУРА:
Adams,D.andGoldbard,A.(1995)Cul tu ral De moc racy: In tro duc
tion to an Idea,Webster’sWorldofCulturalDemocracy,18.јул2018,
http://www.wwcd.org/cd2.html

Arnold,M.(1932)Cul tu re and Anarchy,London:Cambidge
UniversityPress.

Bidney,D.(1953)The o re ti cal An thro po logy,NewYork:Columbia
UniversityPress.

Брадић,Н.(2017)Креативнеиндустријеитржиште,у:Кул ту ра 
осно ва др жав ног и на ци о нал ног иден ти те та,приредиоКостић,
А.(2017),Београд:САНУ.

Bourdieu,P.(1984)Dis tin ction: A So cial Cri ti que of the Jug ment of 
Ta ste, Cam brid ge,Mass.:HarvardUniversityPress.

Brunel,P.(2012)DemocratizationofCulture,Étu des2012/5
(Vol.416),Paris:S.E.R.

53Bourdieu,P.нав.дело,стр.31,55–56.



129

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

Burri,М.TradeversusCulture:ThePolicyofCulturalExceptionand
theWTO,In:The Pal gra ve Hand bo ok of Eu ro pean Me dia Po licy,
eds.Donders,K.,Pauwels,C.andLoisen,J.(2014),UK:Palgrave
Macmillan.

Velek,R.iVoren,O.(1965)Te o ri ja knji žev no sti,Beograd:Nolit.

CreativeIndustriesTaskForce(CITF)(1998)Cre a ti ve In du stri es 
– Map ping Do cu ment,London:DepartmentforCulture,Mediaand
Sport(DCMS).

Đorđević.J.Uvod,u:Stu di je kul tu re. Zbor nik,drugoizdanje,priredila
Đorđević.J.(2012),Beograd:Službeniglasnik.

Ђукић,В.(2012)Др жа ва и кул ту ра – сту ди је са вре ме не кул тур не 
по ли ти ке,Београд:Факултетдрамскихуметности.

Fiona,M.(1995)Newdramaoverfilmquotadirective,Eu ro pean  
Vo i ce,5–11,Octobеr1995.

Florida,R.(2002)The Ri se of the Cre a ti ve Class – And How It’s Tran
sfor ming Work, Le i su re, Com mu nity and Everyday Li fe,Melbourne:
Pluto.

Howkins,J.(2007)The Cre a ti ve Eco nomy – How Pe o ple Ma ke  
Mo ney from Ide as,London:Penguin

Huntington,S.P.(1996)Тhe Clash of Ci vi li za ti ons and the Re mar king 
of World Or der.NewYork:Simon&Schuster.

Iglton,T.(2017)Kul tu ra,Beograd:Clio.

Јовановић,М.(2017)Де ба та о пред сед нич ким и пар ла мен тар ним 
из бо ри ма у Фран цу ској и Не мач кој 2017,излагање2.11.2017,
Београд:Институтзаевропскестудије,9.maj2018,https://www.
youtube.com/watch?v=7qsODI_JyQo

Jowett,G.S.andO’Donnell,V.(2006)Re a dings in pro pa gan da and 
per su a sion: new and clas sic es says,ThousandOaks:SAGE
Publications.

Kant,I.(2004)Kri ti ka mo ći su đe nja,Beograd:Dereta.

Kivan,N.iMajnhof,U.H.,Sagledavanjekulturneraznolikosti:dis
kursnoanalitičkipristup,u:Tran skul tur na Evro pa – kul tur na po li ti ka 
u Evro pi ko ja se me nja,priredileMajnhof,U.H.iTriandafilidu,A.
(2008),Beograd:Clio.

Lakićević,D.(2018)Por tret po li ti ča ra u mla do sti,Beograd:
Arhipelag.

Leavis,F.R.(1930)Mass Ci vi li za tion and Mi no rity Cul tu re,
Cambridge:MinorityPress.

Majstorović,S.(1977)Kul tu ra i de mo kra ti ja,Beograd:Prosveta.

Mandel,E.(1981)Ka sni ka pi ta li zam. Po ku šaj mark si stič kog ob jaš
nje nja,Zagreb:CentarzakulturnudjelatnostSavezasocijalističke
omladine.



130

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

McGuigan,J.(2016)Neo li be ral Cul tu re,London/NewYork:
PalgraveMacmillan.

McGuigan,J.(1992)Cul tu ral po pu lism,London/NewYork:
Routledge.

MinisterialCreativeIndustriesMappingGroup(CIMG)(2001)Cre a
ti ve In du stri es – Map ping Do cu ment,London:Departmentfor
Culture,MediaandSport(DCMS).

Милутиновић,И.(2017)Ме диј ска по ли ти ка и прак са – Евро па и 
Ср би ја,Београд:Институтзаевропскестудије.

Пипер,П.Оулозинационалнеакадемијеуобликовањујезичкеи
културнеполитике,у:Кул ту ра осно ва др жав ног и на ци о нал ног 
иден ти те та,приредиоКостић,А.(2017),Београд:САНУ.

Radojković,M.,Stojković,B.iVranješ,A.(2015)Me đu na rod no 
ko mu ni ci ra nje u in for ma ci o nom druš tvu,Beograd:RTSizdavaštvo/
Clio.

РогачМијатовић,Љ.(2014)Кул тур на ди пло ма ти ја и иден ти тет 
Ср би је, Београд:ФДУ/Клио.

Стојковић,Б.(1995)Кул тур на по ли ти ка европ ске ин те гра ци је: 
Европ ска уни ја и Са вет Евро пе,Београд:Институтзаевропске
студије.

UNESCO(2001)Uni ver zal na de kla ra ci ja UNE SCO o kul tur noj ra
zno li ko sti,13.jun2018,http://www.unesco.org/new/fileadmin/MUL
TIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_hr.
pdf

UNESCO(2005)Kon ven ci ja o zaš ti ti i pro mo vi sa nju ra zno li ko
sti kul tur nih iz ra za,13.jun2018,http://unesdoc.unesco.org/ima
ges/0014/001495/149502m.pdf

Фери,Л.(1994)Ho mo aest he ti cus. От кри ће уку са у де мо крат ском 
до бу,СремскиКарловци/НовиСад:Издавачкакњижарница
ЗоранаСтојановића.

Džejmson,F.(1985)Postmodernizamilikulturnalogikakasnog
kapitalizma,Tre ći pro grambr.64,Beograd:RadioBeograd.

Šobe,F.,Marten,L.(2014)Me đu na rod ni kul tur ni od no si,Beograd:
Сlio.

WorkFoundation(WF)(2007)Staying Ahead – The Eco no mic Per
for man ce of the UK’s Cre a ti ve In du stri es,London:WorkFoundation/
DCMS.



131

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

IrinaMilutinović
InstituteforEuropeanStudies,Belgrade

ONCULTURALDEMOCRACYINNEOLIBERAL
MARKETSORWHYTASTESSHOULDBEDISCUSSED

Abstract

The subject of this paper is the status of cultural assets in the
contemporary merchandise and service markets. The research starts
fromthepremisethattherelationshipbetweendemocracyandculture
nowadayscannotbeconsideredbeyondthevaluematrixofneoliberal
capitalism,which has a direct and decisive influence on the cultural
field.Theconceptualapparatushasbeenpreciselydefinedanddiferent
theoretical perspectives, based on the narratives of humanistic and
anthropologicalapproachestoculture,havebeenanalysed.Aneoliberal
paradigm on creative industries has been presented, with special
emphasis on the institute of cultural exclusion in trade agreements,
viewedfromtwoopposingperspectives:theUSandtheWTO,onthe
onehand,andtheEuropeanapproachtoculturalpolicy,ontheother.
The aim of the paper is to discuss, by a scientificmethodology, the
relationshipbetweennormativeprinciplesof culturaldemocracyand
thepractices of neoliberalmarkets.Weconclude that cultural policy
shouldensureaproportionbetweenmarketorientedcreativeindustries
and various nonprofit culture goals: aesthetic, ethical, educational,

identityanddemocratic.
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