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[1] Више информација о 
25. Меморијалу Надежде 
Петровић на адреси: 
http://25mnp.wordpress.com

[2] „У истраживању „Политика 
и свакодневни живот, Србија 
1999-2002.“ (приређивачи 
Загорка Голубовић, Ивана 
Спасић, Ђорђе Павићевић) 
Исидора Јарић пише о 
томе инспиративан есеј 
под насловом „Генерација 
Р: поглед из угла младих “. 
[…] У Генерацију Р Исидора 
Јарић сврстава људе рођене 
од 1971. до 1984, то су они 
који су завршавали средњу 
школу 1990, па надаље 
током деведесетих. Пре 
свог пунолетства осетили 
су разoрност социјално-
политичке кризе која је 
захватила простор бивше 
Југославије.“ преузето из 
http://www.vreme.com/cms/
view.php?id=354427
Линк ка оригиналном тексту 
Исидоре Јарић: 
http://www.komunikacija.org.
rs/komunikacija/knjige/index_
html/knjiga09/15JaricI.pdf
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Овогодишњи 25. Меморијал[1] отворен је 18. септембра 2010.г. у 
Чачку без велике помпе и измештен ван „централних културних 
токова“. Његова укорењеност у дуплој провинцијској географији 
привидно маркира његову слабију видљивост у јавности, 
али та измештеност, маргиналност, и дискретност, ако не и 
невидљивост, као да заправо открива многе симптоматичне 
проблеме.

У кустоској сарадњи између Душице Дражић, Мирослава Карића, 
Уне Поповић и  Маје Ћирић, Меморијал  је амбивалентно 
назван „Ја сам то што јесам“, откривајући с једне стране 
самозадовољство и самодовољност, са друге кнедлу у грлу да 
то што јесам је нешто са чиме треба да се носим у комплексној 
и захтевној свакодневици, и коначно са треће стране упитаност: 
шта сам то ја? Вишеслојна политичност концепта се наставља у 
дијалогу са радовима, чак и међу самим радовима. 

Радови су аутора који су приближно из исте генерације, можда 
управо Генерације Р[2]. У питању су уметници који су 1990-их 
били довољно одрасли да их се сећају и довољно деца да тада 
нису могли ни на који начин да утичу на дешавања око њих, а 
последња деценија ХХ века је неоспорно у Европи, укључујући 
и Балкан, била турбулентна, иако се тадашње турбуленције у 
ове две географије развијала са супротним предзнаком. Шта 
је језик те генерације, ако уопште може да се говори о неком 
заједничком језику? Можда управо њихова разнородност, 
управо нека одложена, никад стварно реализована младалачка 
безбрижност, свакако неостварена у терминима који су важили за 
претходну генерацију. Попут рада Јана де Вулфа, ова генерација 
у простору хвата неке сигнале који јој заправо ништа не преносе, 
ти сигнали су шум из далека, сигнал који је негде у етру изгубио 
јасноћу. Ова генерација једноставно мора да направи своју 
инфраструктуру која ће да опслужује њихове интерференције.

Ако визуелност на овогодишњем Меморијалу и нема фактор 
спектакла, то треба читати као знак одређеног времена – 
времена испражњених медијских слика и фразеологије коју 
користи Медијска археологија у проширеном оквиру изложбе, и 
времена чије референце на претходне генерације су испошћене 
до те мере да слика данашњег доба може само да концентрисано 
тражи крајњу једноставност, готово концептуалност, 
процесуалност која је у потрази за самосвојношћу и 
индивидуалношћу.
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Визуелност на изложби није експлицитна, она као да је 
имплодирала: то је тепих Рикарда Бенасија који има два лица, а 
не лице и наличје, то је рад Синише Илића и Тине Гверовић код 
кога унутрашњост крије таму, а спољашњост боју неба, или ми 
стојимо са погрешне стране зида? То је у свом очају духовита 
и јетка сликовитост стратегије Младена Миљановића да се 
пенетрира у тврђаву европске и северно америчке културне 
елите. 

Све позиције између, као што је и мој рад, радови Ане Крстић, 
групе Словени и Татари, Дубравке Секулић, Вахиде Рамујкић/Хита 
Бантинга, не рефлектују само на бифокалност, удвострученост 
фокуса, већ исцртавају своју позицију која превазилази позицију 
„између“, мада су свакако и то, и дају назнаку перманентне 
позиције која ће се у предстојећој деценији тек учврстити у својој 
нефиксираности у политички предзнак. Управо у окружењу три 
кустоскиње и једног кустоса, и приближно равноправног односа 
мушкараца и жена међу уметницима, се оцртава женски принцип 
флексибилности, прилагодљивости, али не и помирљивости. 

Радови Горана Мицевског, Ивана Петровића и Авојшке ван 
дер Молен, који сви користе фотографију, говоре о сасвим 
другим темама – архитектури потребе, призору ишчекивања 
и евоцирања, и  коришћењу таме у фотографији. Визуелне 
референце су еклектичне, оне су онакве какве уметницима 
одговарају у односу на оно што желе да пренесу, оне управо 
преносе и много мање заузимају чврсту егоцентричну позицију, 
што не значи да и не преиспитују такве позиције говора (опет 
вишеструкост). Радови се готово никада не преклапају или не 
засењују један другог, не праве ту врсту тензије већ се прожимају, 
међусобно комуницирају, чине вишегласје; они маркирају 
широк спектар уметничких постојања и израза, пре него да то 
представљају или чак отелотворују.

Ова изложба је у том смислу изложба која гледа унапред, она 
не представља, већ дискретно и сензибилно дотиче средиште 
опстајања сада и овде. „Ја јесам то што јесам“ је глас одређеног 
интензитета и боје који чак и ако се на моменте прекида, ти 
прекиди експлицитно говоре о природи његовог опстајања. 
Пресек као у огледалу одабраних реторика и изражајних апарата 
генерације самосвесних уметника који желе да живе свој живот 
у свом времену, борећи се на свој начин са јаким притисцима 
уметности, културе и политике ‘70их, ‘80их и ‘90их, што је, када 
се реално погледа, веома много за генерацију уметника који су 
стасали у нултим годинама 21. века.

Какву подршку, какву веру у успех добијају ови уметници? 
Ова изложба свакако заслужује дубински поглед, јер не нуди 
дуалистички избор, већ позицију коју кроје сами уметници, што 
је, у средини која визуелној уметности (и уметницима!) не пружа 
скоро никакву шансу за о(п)станак, уствари далеко више него што 
ова средина заслужује.
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[3] Саша Јањић, из пропратног 
текста Изложбе слика 
Александра Димитријевића у 
Галерији Ремонт, 2010.г.
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Теме обухваћене 25. Меморијалом представљајене су 
непретенциозно у потрази ових уметника и кустоса да заокруже 
сопствену позицију и сопствени простор који је потребно 
изнова створити и осмислити. За разлику од Запада где је 
смисао донекле презрен као наметнути вишак који терорише 
свакодневицу исто колико и високу културу, на Балкану смисао 
је изгубљен у преводу, при чему је оригинал такође изгубљен. 
Смисао овде не долази као последица, већ као повод. Управо 
недавна историја нема смисао, али сазнање да тренутно, овде и 
сада постојимо, носи смисао и охрабрење. Друго лице смисла је 
одговорност: одговорност према сопственој менталној хигијени.

Измештена позиција 25. Меморијала није случајна – она 
означава једину могућу позицију овакве изложбе, позицију 
радова, тема, уметника и кустоса који се обраћају из измештене 
позиције. Оваква позиција не би ни била могућа у „центру“, где 
год он сада био, јер је поглед из центра постао мутан. 

У Србији, земљи која не функционише, у њеном уметничком 
свету који опстаје „по инерцији и ентузијазму који се граничи 
са лудилом“[3], радови који су изложени на 25. Меморијалу, 
сваки за себе, то преиспитују; утолико више, што радови, опет 
сваки на свој начин, траже одговоре не само на питање како 
опстаје уметност, већ и на питање како опстаје уметник и шта 
урадити са тим сазнањем. Безбрижност и полетност су последња 
ствар која карактерише ову најмлађу генерацију уметника која, 
иронично, више није ни тако млада, а још увек не може да нађе 
место за себе (да ни не спомињемо заиста младе уметнике). Ако 
се препознају елементи празноће у ликовном изразу радова, 
они су намерни на више нивоа: на нивоу ликовног које се 
преводи у актуелни уметнички израз који није везан за одређену 
технику (спаја ликовно, визуелно, акустично, покретну слику, 
фотографију, in-situ, инсталацију, политичку и историјску критику 
и још много тога), на нивоу одраза реалности која је брутална 
на сваком нивоу, на нивоу рефлектовања на конститутивне силе 
ове генерације – ако празнина постоји, она постоји као потентна 
испражњеност коју ови уметници попуњавају садржајима које тек 
стварају.

25. издање Меморијала, које је и педесета годишњица рада 
Галерије Надежда Петровић, изложбом „Ја сам то што јесам“ не 
заокружује досадашњу праксу, већ иновативно отвара ново поље 
за следеће јубилеје.

Боба Мирјана Стојадиновић
Аутор награђеног рада на 25. Меморијалу Надежде Петровић 

Октобар 2010.


