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ПРОИЗВОДЊАУМЕТНИЧКОГ
ПРОСТОРАУУМЕТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЦЕ
Сажетак: У тек сту се ис пи ту је ути цај умет нич ког про сто ра 
на учвр шћи ва ње ве за ме ђу чла но ви ма за јед ни це. Ко ла бо ра циј ски 
умет нич ки про јек ти отва ра ју мо гућ ност пре го ва ра ња раз ли чи
тих ви зи ја, ста во ва и прет по став ки ме ђу чла но ви ма за јед ни це. 
Про јек ти умет но сти за јед ни це не обез бе ђу ју са мо јед но став ну 
по ве за ност ме ђу чла но ви ма за јед ни це, већ ус по ста вља ју ве зе ко је 
ја ча ју кре а тив не по тен ци ја ле, отва ра ју но ве пер спек ти ве и ну де 
но ве при сту пе у са гле да ва њу про бле ма. Осим то га, чла но ви за јед
ни це по сред ством умет но сти мо гу ус по ста ви ти раз ме ну ста во ва 
јед на ко на ра ци о нал ном, као и на емо ци о нал ном ни воу. На тај на
чин мо гу бли же упо зна ти јед ни дру ге, те де фи ни са ти за јед нич ку 
ви зи ју пу тем кре а тив ног про це са. Умет нич ки про стор у тек сту 
је са гле дан као на ро чи та гра нич на зо на уну тар ко је се оства ру је 
су че ља ва ње умет нич ке ви зи је и до ми нант не про стор не ре ал но
сти. Као па ра диг ма ти чан при мер ова квог умет нич ког де ло ва ња, 
на веден је рад Ха са и Ха на.

Кључне речи: за јед ни ца, ко ла бо ра циј ска умет ност, умет ност, 
умет нич ки про стор, Хас и Хан
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да ли уметност може да измени свет.1 Само постављање
овогпитања,садржипретпоставкудаједруштвенеодносе
могућепроменити актуализовањемвизије новог света, те,
најчешће,иувереностдајеовеодносепотребноизменити.
Оваква схватања определила су многобројне токове умет
ничких кретања, темељећи их на уверењу да је промене
могућеинициратиконкретнимуметничкимприступом.

Токомдугогразвојауметности, ауторисусвомрадудава
лидруштвеноангажованудимензијуослањајућисенапо
себнепоступке,одкритике,пародирања,уметничкепобуне,
радикалногодбацивањатрадиције,анархистичкогколекти
визма, итд. Исходи оваквог деловања били су различити,
ноненужносазначајнијимутицајем.Периодмодернепо
себно јебиообележенусмереношћууметникадасвојрад
ставеуфункцијуизменесвета.Прваполовинадвадесетог
века, праћена светском економскомкризом, трауматичним
последицамадвасветскарата,теразвојемекстремизмана
различитимфронтовима,обележенаједовођењемусумњу
вредности модерног грађанског друштва. У бурним инте
лектуалнимкретањима,многиуметнициузелисуактивну
улогууширењудруштвенекритике.Онисеснажносупрот
стављају ларпурлартистичкој интерпретацији уметности,
захтевајућидауметничкирадбудестављенуслужбуизмене
друштвениходноса.

Токомтрећеичетвртедецениједвадесетогвека,трагањеза
уметничкимприступимакојимењајудруштвенуреалност,
попримилојеготовопланетарнеразмере.Различитиумет
нички покрети на узбурканој уметничкој сцени Русије у
првимдеценијамадвадесетогвека,посвећујусвојупажњу
изменисветаиотварањуновеперспективеисторијскограз
витка.УМексику,уметниципопутДијегаРивере(Rivera),
ДавидаАлфараСикеироса(Siqueiros),ФридеКало(Kahlo),
ХосеаКлементеОроска(Orozco),промовишуснажаносећај
новогнационалногидентитета.Наевропскомтлу,крећући
са различитих позиција, уметници трагају за приступима
којисерадикалнопротиветрадицији.Уширимдруштвеним
околностима потраге за новим односима у свим сферама
живота,уметностјепосталаделомвеликогмодернистичког
покретаизградњеновог света, иако замисао какобинови
светтребалодаизгледа,нијебилајединствена.

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаУнапређењејавнихполитикауСрби
ји уфункцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог
привреднограста,приУниверзитетуМегатрендуБеограду.Евиденцио
нибр.пројекта47004.
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Било би погрешно претпоставити да је тек са периодом
модерне,уметносткренулапутемдестабилизовањаипре
испитивањадоминантихуверења.Примередруштвеноган
гажовањапутемуметностисвакакојемогућепронаћиуви
шевековномразвојууметничкихсхватањакојијепретходио
њеноммодерномразвоју.Уоквируоваквихкретања,умет
ностјепосебнозначајнуулогуималаујачањуиизградњи
разумевања и осећања заједништва. Ипак, током двадесе
тогвека,овиаспектиуметничкевизиједоживећесвојнови
успон,посебноунутаруметностизаједнице.

Различитеуметничкепраксе,којеусмеравајуфокуссвогде
ловањанаунапређење,изградњуилитрансформисањеза
једнице,каоштосупрагматичкауметност (prag ma tic art),
уметничко образовање за визуелну културу (vi sual cul tu re 
art edu ca tion), уметничко образовање за заједницу (com
mu nityba sed art edu ca tion),уметностзаживот(art for li fe),
итд., улитературисунајчешћеобухваћенеширимпојмом
уметностизаједнице(com mu nity art).Основниконцептпри
ступа развијаног унутар уметности заједнице, заснован
јенаразумевањууметностикаонарочитеделатностикоја
има значајну улогу у изградњи заједнице.Овакво разуме
вање уметности, инспирисано је сагледавањем уметности
каокултурногцентраживотазаједницеунутартзв.при ми
тив нихдруштава.2Учвршћујућиоваквулинијуинтерпрета
ције,Дјуи (Dewey)истиче да је уметност упри ми тивним
друштвима остваривала функцију јачања друштвених ве
за.3 Преношене посредством уметности, заједничке приче
изначењастварајуосећањејединства,управозахваљујући
могућностидаизразе(исачувајуодзаборава)животзајед
нице.4Утомсмислуоннаглашавадасеосећањеколективаи
постојећихдруштвенихмрежаостварујепутемспецифичне
заједничке естетике заједнице.5Настављајућиу овом сме
ру,Дисанеике(Dissanayeke)објашњавадајетрадиционални
развојуметностиодувекбионеодвојиводкултурног,тепо
везансаживотомзаједницекрозритуалиобред.6

2 Anderson,T.(2003)ArtEducationforLife,The In ter na ti o nal Jo ur nal of Art 
and De sign Edu ca tion,Vol.22,No.1,рp.5866.

3 Dewey, J. (1934)Art as Ex pe ri en ce, NewYork: The Berkley Publishing
Group.

4 Hutzel,K.E.(2005)Le ar ning from Com mu nity: A Par ti ci pa tory Ac tion Re
se arch Study of Com mu nity Art for So cial Re con struc tion, dis ser ta tion,The
FloridaStateUniversity,Tallahassee,p.19.

5 Dewey,нав.дело.
6 Dissanayake,E.(1988)What Is Art For?,Seattle:UniversityofWashington

Press.
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Упркостомештотрадиционалнауметност,којајесуштин
скинеодвојиваодживотазаједнице,представљаисходиште
из којег је савремени систем уметности развијен, у већи
ни западних теорија уметности и приступањеног проми
шљања, различите тенденцијеширег ангажовања уметни
ка унутар заједнице, најчешће остају у извесном смислу
маргинализоване. Супротно овоме, прагматичка теорија
уметностизаснованајенапретпоставцидауметностмора
остваритинештозначајнозачлановезаједницеунутарко
је та уметностнастаје.7Наведениприступуметности даје
истакнутуулогууразвојуосећањаприпадностиколективу,
чимењеноучешћеуживотузаједниценијенештоштоби
требалобитисхваћенокаомањебитно.

Међуразличитимпоступцимаиприступимакојеуметници
заједницепримењују,запотребепостављеногразматрања,
наовомместузадржаћемосенапроизводњипростора.Овај
приступ,навишенивоајеблизакамбијенталнојуметности,
носаснажноизраженомдруштвеномусмереношћу.Утом
смислу,речјеоуметничкомрадунаучвршћивањудруштве
нихвезамеђучлановимазаједницепутемпросторнетран
сформације.Изменадруштвеногконтекстакрозуметнички
ангажманиливођену(одстранеуметника)партиципацију,
једнојеодбитнихусмерењауметностизаједнице,којеумет
нициусвомрадуостварујупримењујућиразличитеаутор
ске приступе.Производња простора, као један од присту
паразвијенихуовомсмеру, заснована јенапретпоставци
дауправопросторможепослужитикаосвојеврсниокидач
изградњевизија,тедаможеподстаћинаширудруштвену
акцију.

Такво разумевање усмерености уметничког деловања на
мећепотребуњеговогсагледавањауодносунаЛефеврову
(Lefebvre) критику производњепростора.Како примећује,
поставшидеонарочитепроизводње,просторступаууску
повезаностсапроцесимаодржањадоминације.8Утомсми
слу, просторна реалност може бити схваћена као нарочи
тиодразпостојећиходносамоћи.Разумевањепроизводње
простора које развија Лефевр, уводи потребу преиспити
вања производње простора унутар уметности заједнице у
односу на постављени теоријски приступ. Дилема са ко
јомсеутомсмислусусрећемо, јестедалиовакозаснова
непоступкеунутаруметностизаједницетребасхватитикао

7 Anderson,R.(1990)Cal li o pe’s Si sters: A Com pa ra ti ve Study of Phi lo sop hi es 
of Art,EnglewoodClifs,NewJersey:PrenticeHall,p.208.

8 Lefebvre,H. (1991)TheProductionofSpace, in:The Pe o ple, Pla ce, and 
Spa ce Re a der,eds.Gieseking,J.J.andMangold,W.(2014),NewYorkand
London:Routledge,p.289.
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врстумеханизамапутемкојихседоминацијаостварује,или
супротно овоме, као нарочити облик уметничког делова
њакојисесупротстављасиламадоминације.Уприлогобе
претпоставке могуће је изнети аргументе, а постављеном
проблемуприћисаразличитихинтерпретативнихпозици
ја.Коначно,разумевањеједногпроблеманикаданијеједно
димензионално.Друштвениодносисупреговарани (Грам
ши)аснагепопуларногчестомогуделоватинепредвидиво
(Фиск).Утомсмислу,сагледавањууметничкепроизводње
простора нужно је прићи на дубљем нивоу. Произвођење
простора путем уметности, као свој резултат има једнако
друштвенииуметничкипростор.Отуда јеовајуметнички
приступ неопходно разумети као манифестацију једнако
друштвенепроизводње,коликоиуметничкограда.Простор
произведен путем уметности, отуда, треба сагледати као
истовременодруштвенииуметничкипростор.

Какоуметностимаснагудаукаженадрукчијеперспективе
духовног развоја, али и да ослободи овај развој, да пону
диновевизијеиподстакнепромене,тоуметничкипростор,
изменомпро стор ног ис ку ства,можеинициратинарочити
унутрашњиразвитак,једнаконаличномиколективномни
воу.Уметничкипростор,посвојимсвојствима,јеестетичан,
флуиданиауратичан(Бењамин).Тозначидајеовајпростор
чулноспознајаналитекупроцесупреговарањапроменапо
средствомкојихсеактуализујеињеговихидеолошкихин
терпретација.Променепосредствомкојихсеуметникипро
стор актуализује резултат сунарочитог унутрашњег умет
ничкогразвитка,просторнихизменаипроцесапроизводње
сећања,каконаличном,такоинаколективномнивоу.

Појамуметничкогпросторанетребапоистоветитисапој
мовимапро стор не прак се,ре пре зен та ци је про сто раипро
стор не ре пре зен та ци је, којеЛефевркористикакобипре
цизниједефинисаопрожимањематеријалногиапстрактног
простора.9Супротнопросторнојпракси,којаповезуједру
штвенипросторињемуреферентнедруштвенеделатности,
подразумевајући праксе утемељене на начин којим се по
стојећи модел репродукције друштвеног живота одржава,
уметнички простор израста на његовом дестабилизовању
крозиспитивањемогућностидрукчијеперспективе.Умет
ничкипростортребаразликоватииодрепрезентацијепро
стора,управопотомештонепредстављадоминантукате
горију простора у једномдруштву, већ алтернативуњеној
доминацији. Ово још увек не значи да уметност не може
учествовати у концептуализацији простора која одговара

9 Исто.
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репрезентацијипросторауЛефевровојинтерпретацији,но
репрезентацијапростора,самонаосновутогаштојепосре
дованауметношћу,јошувекнеможебитиназванауметнич
кимпростором.Коначно,заразликуодпросторнерепрезен
тације, проистекле из доминантних образаца просторних
праксиирепрезентацијепростора,уметничкипросторизра
ста на преиспитивању и дестабилизовању ових образаца,
теукрајњојлинијињиховомподређивањуалтернативним
приступима,неизоставнозахтевајућиактивнуулогу,алии
директнодоживљавањепросторапутемунутрашњегдухов
ногослобођења.

Међу различитим приступима у производњи уметничког
простора, као парадигматичан пример сагледавања умет
ничкогпросторакаоокидачадруштвенихпромена,можемо
навестирадХасаиХана(Haas&Hahn).Године2005,Јероен
Колхас(JeroenKoolhaas)иДреУрхан(DreUrhahn),познати
јикаоХасиХан,започелисусвојпројекатОсли ка ва ње фа
ве ле (Fa ve la Pa in ting Pro ject).Инспирисаничлановимало
калнихзаједница,којесуупозналитокомсвогиницијалног
раданаснимањудокументарногфилмаохипхопкултурној
сцени у Бразилу, они одлучују да посредством уметности
иницирајудруштвенепромененалокалномнивоу.

Препознавање уметности каомедијума путем којег јемо
гућеподстаћидруштвенепромене,теусвајањеразумевања
уметностикаоделатностикоја јачавеземеђуљудима,до
приносиразвојузаједнице,доносиосећањепоносатеини
цираусвајањеновеперспективемеђуприпадницимамарги
нализованих заједница, одредили суњиховцелокупни бу
дућирад.Угодинамакојесууследиле,овајуметничкидуо
иницирао је уметничке пројекте у срединама суоченим са
растомкриминалаинезапосленошћу,управосциљемпод
стицања друштвених промена. Након завршетка њиховог
првог пројекта у Рио деЖанеиру,Хас иХан одлучују да
својраднаставеуместимакојасунавишенивоадруштве
но маргинализована.Њихова визија била је вођена вером
дапокретањемколаборацијскихпројекатауметностизајед
нице,теукључивањемлокалногстановништва,анарочито
младих,могуподстаћипозитивнепроменедиректнорадећи
натерену.

ОсновнаодликауметничкихпројекатаХасаиХанауправо
јеукључивањесвихчлановазаједницеупроцесобликовaња
визијеиактивностипредузетихуциљуњеногпостизања.
Утомсмислу,њиховеамбијенталнеинтервенције(узрелој
фази)нисунаметнуте,већпреговаранеиобликованеупро
цесууспостављенеинтеракцијемеђучлановималокалнеза
једнице.Коначнирад,резултатјесарадњеизмеђууметникâ,
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каоиницијатора,иприпадниказаједнице,каоактивнихуче
сникаупроизводњиуметничкогпростора,тетрансформи
сањупросторногискуства.Остваривањеовихколаборациј
скихпројеката,изнедрило јенесамоновевизијеиверуу
промене,већиновасазнања,теразвојпрактичнихвешти
наиидеја запокретање економскогидруштвеногразвоја
заједнице.Коначно,овипројектидонелисуосећајпоноса,
као и редефинисање система вредности међу члановима
заједнице.

ПрвиуметничкипројекатХасаиХана,којијеследиоова
копостављенулинију,биојењиховмуралДе чак са зма јем
(Boy with ki te,2007).Основнаидејабилајеразвитакпоноса
мећужитељимаВиљеКрузеиро(VilaCruzeiro),гдејепри
каздечакакаконаветрупуштазмаја,препознаткаопогодан
новисимболзаједнице.Увођењемновогсимболатребалоје
дистанциратиживотуслемовимаодуобичајенихпредстава
насиља,криминалаиискључености.

Де чак са зма јемпредстављаиницијалнирад,укојемпри
ступурбаногтрансформисањапутемпроизводњеуметнич
ког простора још увек није био у потпуности дефинисан.
Основнаидејапретежнојебилатрадиционалноконципира
на,смештајућиуметникаупозицијудоносиоцановевизи
је.Осимтога,самачињеницадајеинтервенцијакреирања
новогсимболапо да ре назаједницикојојдвојицаауторапо
реклом изХоландије суштински нису припадала, додатно
уносиједнудимензијуколонијалнихпраксиуовајрад.Упр
косдобримнамерама,онисубилиуље зикојисутуђживот
нипросторприсвојиликаосировинузамишљенеуметничке
обраде.Нитијењиховаповезаностсачлановимазаједнице
билаистинска,нитисужитељиВилеКрузеироовајраддо
живеликаосвој.Ипаковојебиопочетакначијимтемељима
јеизграђенједанпотпуноновприступуметничкомраду.

Двегодинекасније,ХасиХанзапочелисусвојдругипро
јекатуРиодеЖанеиру.Пројекатјебиозамишљенкаови
зуелна трансформација степеништа у Руа Санта Хелени
(RuaSantaHelena).Локалниканалтребалојевизуелнотран
сформисатиунабујалурекупунуживописнихрибакојеу
њој пливају. Визуелно решење рад је татууметника Роба
Адмирла (Admiraal),доксуХасиХанинициралиируко
водилиреализацијомпројекта.Токомреконструкцијекана
ла,којајетрајалаготовогодинудана,овадвојицауметника
успели су да окупе локално становништво око заједнич
кевизијебољегживотау заједници.Урадупрепознајемо
развитакједнеидејекојаћепосебноодредитињиховдаљи
уметничкипут,атоједафиналнираднијејединоштоможе
утицати на чланове заједнице, већ једнако само учешће у
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процесууметничкограда,којеуједнопредстављаипроцес
реструктуирањавезамеђучлановимазаједнице.

Године2010,онизапочињуновипројекатуРиодеЖанеи
ру,којимјетребаловизуелнореконструисатицентралнитрг
ПрасаКантау (PraçaCantão)уфавелисв.Марте.Пројекат
је обухватио осликавање преко тридесет четири куће, по
кривајући простор од седам хиљада квадратних метара.
Експлозија боја донела је потпуно нову енергију читавом
простору.Основнициљбио је креиратиуметничкипроје
каткојибислужиокаоокидачширихдруштвенихпромена.
Изградњомуметничкогпросторанијесамотрансформисан
визуелни идентитет фавеле, већ су иницирањем својевр
сногколективногфолклорногуметничкограда,реуспоста
вљене веземеђу члановима заједнице, окупљајући их око
заједничкевизијебољегживота.

Наредне,2011.године,двојицауметникадобићепонудуод
Филаделфијског програма уметничких мурала (Phi la delp
hia Mu ral Arts Pro gram)даосмислетрансформацијуширих
размераавенијеЏер ман та унуФиладелфији.Овајдеогра
дабиојесуоченсаизазовимаизазванимекономскомреце
сијом, а читава област била је позната поназапослености
и изузетно високој стопи криминала, нарочито међу мла
дима. Пројекат Осли ка ва ње Фи ла дел фи је (Philly Pa in ting,
2011–2012)употпуности јебиопосвећенизменизатечене
ситуацијекрозукључивањеприпадниказаједнице.Наосли
кавањупрекопедесетзградадиректносубилиангажовани
припадницилокалнеомладине,докјеукупнидизајнразви
јен на основу узорака који су преговарани са власницима
зграда, ноипак задржавајући јединственукупнивизуелни
идентитет.Финални визуелни ефекат представља својевр
сноиницирањеигрефасада.

Иудругимпројектима,попутОсли ка ва ња Ку ра саа,Ви ље 
Ро зе Тап Тап,Осли ка ва ња Ам стер да ма, итд., Хас и Хан
усмеравајусвојупажњунапроизводњууметничкогпросто
рапутемздруженогкреативногделовања.Концепцијеових
пројеката утемељене су на уверењу да је кроз заједничко
искуствоучешћаууметничкомрадумогућепокренутиши
ру друштвену акцију. Просторно трансформисање никада
не остаје само на нивоу визуелног, већ и духовног, доно
сећилокалним заједницамапонос,новевизијеидрукчију
перспективуразумевањавластитепозиције.

Повезивањепутемуметностикроз заједничкиангажману
заједници представља начин уочавања нових перспектива
друштвеног развоја, те подстицања развитка и уобличења
заједничке визије, али и вере и жеље да се активистички
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делује.РадХасаиХанапарадигматичнијепримерутица
јаискустваучешћаупроизводњиуметничкогпросторана
изградњувереуноводруштвоиизменуурушеногсистема
вредности.Упркосчињеницида језаснованукритикуњи
ховог предлога развоја ту ри зма мар ги на ли зо ва них за јед
ни цамогућеутемељитинавишенивоа,ХасиХансу,кроз
развитак оптимизма и заједничке визије, подстакли успо
стављање једне нове повезаности међу припадницима за
једнице.Изградњомуметничкогпростораонисуоснажили
креативнуенергијучланова заједнице,учврстившиуисто
време веру да је односе у заједници могуће унапредити
удруженимангажовањемнаостварењупостављеногциља.

ПретходносмоспоменулидарадХасаиХанаузимамоза
парадигматични пример производње уметничког простора
унутаруметностизаједнице.Какобисмопрецизиралиспе
цифичности производње простора у уметности заједнице,
неопходнојенајпредатиодређењеоногаштојетерминским
спојемумет нич ки про стор,обухваћено.Далијеуметнички
просторпросторуметника,просторуметности,уметнички
обликованпростор,илинештодруго?Иакосеможемосло
житидауметностимадугуисторијуутицајананашдожи
вљајпростора,тедасууметничкаделаодувекпредстављала
конститутивниелементнарочитепросторнереалности,оно
штоименујемоуметничкимпросторомјестепросторпроиз
веденилитрансформисанпосредствомослобађајућеумет
ничкевизије.Речјеонарочитојграничнојзониунутаркоје
се остварује сучељавање уметничке визије и доминантне
просторнереалности.

Доживљавањепросторнереалностиидеолошкије,политич
кииемотивноодређено.Онојерезултатнаслеђа,којесвоју
снагуцрпеугенерацијскомперпетуирањудоминантнихин
терпретација, каоиприступаразвијанихупроцесу суоча
вањасањима.Тосвакаконезначида јенашодноспрема
просторнојреалностинужнокритичкизаснован,насупрот
томе, овуреалностчестоможемодоживетикаопри род ну,
једнакокаоштоможемобитисагласнисаодносимакојије
одређују.Но,упркостомештосесадоминантномпростор
номреалношћуможемоилинеморамосложити,нашаулога
никаданијепасивна.Икаконашаулоганијеулогапотро
шачапросторнереалности,тонамједатамоћједнакодајој
сесупротставимо,коликоидасесањомсагласимо,иутом
смислукренемокакопутемтрагањазановиммогућности
мањеногтрансформисањаилиуспостављања,такоипутем
њеногперпетуирања.

Просторну реалност не треба схватити као чврстофикси
рану,једнакокаоштонашодноспремареалностинетреба
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схватитикаоиндиферентан.Речјеореалностиучијојпро
изводњиучествујемо,ачијепроизвођењеједнакоутичена
насидруге–нашесавременике,алиионекојидолазепосле
нас.Какоћеовареалностбитипроизведеназависинетоли
коодвизијакојеимамо,коликоодвизијакоједелимосадру
гимаикојеобликујемоуинтеракцијисадругима.Донети
визијуу жи вот,теподстаћињеноразматрањеузаједници,
претпостављапостојањекатализаторањенеактуализације.
Иако каомогући катализаторможе бити препознато гото
вобилошта(свакаконесаувекистимуспехом),уметност
спадауредонихкојимогуостваритинајкомплекснијиинај
директнијиутицај.Аргументацијуоваквомсхватањунала
зимоучитавомразвојууметности.Безобзиранаразличите
приступе и токове развоја, уметност је одувек биламедиј
ширењавизијамеђучлановимазаједнице.Нокакосвакуви
зијунеможемосматратипрогресивном,тоуметностуистој
мериможебитиносилацослобађајућихкаоиопресивних
мисли,једнакокаоштоначинињиховогширењамогубити
различити,стављајућинасуактивнуилипасивнупозицију.
Утомсмислу,текјекрозпроцеспреговарањаиколабора
цијскогразвојавизије,могућеобезбедитисуштинскидемо
кратскиприступуобличењаипреносавизија.

Колаборацијскиразвојвизијепредстављапроцесунутарко
јегсењениразличитиаспектидефинишупутемзаједничког
аргументованогразматрања.Иницирање,охрабривањеуче
шћа,теобезбеђењеподстицајаукључивањауразвојвизије
можебитиостваренозаједничкимуметничкимискуством.
Колаборацијскиуметничкипројекти,утомциљу,могуоку
питиразличитеучеснике,иницирајућисарадњубезобзира
напостојећедруштвене,етничке,језичке,родне,староснеи
другеразлике.Речјеопраксикојубипретребалоодредити
каоразвојузајамногразумевања,негокаообликграђанске
дипломатије (Ла Пока Ностра). Интеракција посредством
уметности слаби снагу поделемеђу учесницима пројекта,
повезујући их као чланове нарочите креативне заједнице.
Креативна заједница није она која рефлектује односе тла
читељпотлачени(Фреире),нитионакојаперпетуирамеха
низмеконтроле,доминације,кажњавања,итд.,већонакоја
ослобађа сагледавањевластитогидентитета, јача емпатију
иузајамноразумевање.Посредствомкреативногделовања
учеснициколаборацијскихуметничкихпројекатамогуби
ти подстакнути да се супротставе предрасудама и страхо
вима,дапревазиђунетолеранцијуидестабилизујуидеоло
шкиуоквиренаобјашњења,теконачно,дискредитујулажни
системзнања.
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Свакакобибилопогрешнопретпоставитидауметностза
једницепредстављанајефикаснијиинајбржиобликдемо
кратизације визије међу припадницима заједнице. Овоме
свакакотребапридодатииозбиљнуограниченостширине
њеногделовања.Ноколико годподвлачили снагудирект
ногполитичкогукључивања,могућностдасенаовајначин
дође до суштинских промена најчешће остаје изван до
машајанајвећегбројачлановазаједнице.Савременадемо
кратскадруштвазаснованасунапретпоставцидаполитич
ки представнициштите права и потребе грађана. С друге
стране, политички представници следе властити програм,
саутврђенимстремљењима,циљевима,релацијамаивизи
јама,најчешћезаснованимнаширокопостављенимпретпо
ставкама.Отуда су онибез економскополитичког утицаја
упућенидатражедебатнипросторизванполитичкеарене.
Овајпросторможебитиостваренпосредствомразличитих
обликадруштвеногповезивања,нокојинитинужномора
јубитидемократски,нитиморајуобезбеђиватимеханизме
преговарања.

У оваквим околностима, колаборацијски пројекти произ
водњеуметничкогпросторапредстављају значајанфактор
обезбеђивања размене визија, ставова и претпоставкиме
ђучлановима заједнице.Овипројектинеобезбеђују само
једноставнуповезаностмеђучлановимазаједнице,већус
постављајувезекојејачајукреативнепотенцијале,отварају
новеперспективеинуденовеприступесагледавањупробле
ма.Осим тога, чланови заједнице посредством уметности
могууспоставитиразменуставованесамонарационалном,
већиемоционалномнивоу.Натајначинмогуближедаупо
знају једни друге, те дефинишу заједничку визију путем
креативногпроцеса.

Учешће у производњи простора посредством пројеката
уметностизаједнице,поредразвојазаједништваиузајамног
разумевања,утиченарастпоносамеђужитељима,најчешће
маргинализованихинавишенивоазанемаренихградских
зона.Истовремено,овипројектиобезбеђујуразвојпозитив
нихидентификацијаконкретногградскогпростораионих
којиуњемустанују.Нооноштоовимпројектимадајепо
себнуснагу,јестеуправоко ла бо ра циј скапроизводњаумет
нич ког простора. Реч је, дакле, не о урбанистичкој тран
сформацијиилиобновиодређеногквартаилиградскезоне,
већоревитализацијипросторакрозњеговусуштинскуиз
менуодјавногууметничкипростор.Будућидауметнички
простор,какојепретходнонаведено,представљанарочиту
граничну зону, задржавајући специфичне релације које не
припадајусветууметности,нокојесеуовојтачкисусретања
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прожимају,тоупроизводњиуметничкогпростораможемо
приметитиобнављањеавангардногидеаладубокогповези
вањауметностииживота.Овосвакако,азахваљујућипри
мењеном приступу уметности заједнице, не на нивоу на
метнуте естетизације, која увекпредстављаперпетуирање
манифестовањамоћи,већнанивоуздруженограданање
говомприсвајањуи суштинском трансформисању.Управо
захваљујућиовоме,производњапростораунутаруметности
заједницебивазасновананаистинскидемократскимприн
ципима, нудећи житељима града, између осталог, сведо
чанстваборбезадостизањеравноправностиизаједништва.
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PRODUCTIONOFARTISTICSPACE
INCOMMUNITYART

Abstract

The text analyses influence of artistic space on community building
processes. Collaborative art projects ofer to the neighbours an
opportunity todebatediferentvisions,attitudesandsuggestions that
definetheircommunity.Communityartprojectsprovidenot justany
wayofconnectivityamongcommunitymembers,butaconnectivitythat
strengthenstheircreativepotentials,liberatestheirwayofthinkingand
opensnewperspectives.Besidesthis,throughart,communitymembers
cancommunicatenotonlyonarationalbutalsoonanemotionallevel.
They can learn about each other and definemutual visions through
creativecollaboration.Communityengagementandgatheringthrough
artcanbeanefectivetoolforovercomingcontemporarylackofvision,
lack of faith and lack ofwillingness to act.Haas&Hahn’swork is a
goodexampleofhowartcaninfluencepeople’svaluesandbeliefs,and
howproductionofartisticspacecaninfluencethesociety.Haas&Hahn
have brought new,more optimistic andmore creative dimensions to
thecommunitiestheyhadworkedin.Throughconstructionofartistic
spaces,theyhavepoweredcreativeenergiesoftheresidents,andatthe
sametimetheyhaveincreasedtheirfaiththattheycanbringwelfareto

thecommunitythroughjointwork.

Keywords: art, artistic space, collaborative art, community, Haas & 
Hahn


