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Драгана Мартиновић, Димитрије Тадић, Нина Михаљинац

УВОД

Галеријски и излагачки систем у Србији представља кључну платформу 
презентације и продукције текућег уметничког стваралаштва. С обзиром 
на непостојање темељног и систематичног приступа задатој теми код нас, 
постало је неопходно испитати сложену област визуелног стваралаштва 
и функционисања галеријског система. Зато смо, у првом делу развојно 
истраживачког пројекта „Програмске и пословне политике галерија и из-
лагачких простора у Србији“, дефинисали, мапирали и класификовали 
галерије и излагачке просторе у Србији. Резултат је био „Атлас галерија и 
излагачких простора у Србији“ – својеврсни адресар који води корисника 
кроз инфраструктурне потенцијале и постојеће ресурсе система визуелних 
уметности, уз графичке приказе и табеле који на сликовити начин приказују 
мрежу галеријских и излагачких простора. У овој публикацији ћемо изнети 
резултате другог дела истраживања који су добијени анализом података 
прикупљених упитником помоћу којег смо испитали програмске и послов-
не политике ових простора. Посредством публикација које представљају 
резултате истраживања, пружа се допринос бољем разумевању савреме-
них процеса и промена на пољу визуелних уметности. 
Термин „програмска политика“ обухвата сложени систем одлука у вези 
са садржајем и структуром програма, идентитетом галерије или излагач-
ког простора, деловањем у савременом друштву и култури, развојем и 
промоцијом уметничких концепата, као и са заступањем одређеног си-
стема вредности. „Пословна политика“ галерије или излагачког простора 
представља систем одлука у вези са циљевима и стратегијама које се од-
носе на све сегменте функционисања – од финансијског пословања, преко 
кадровске политике, до медијације и екстерне комуникације: сарадње са 
уметницима или, рецимо, стручном критиком, образовним институцијама, 
доносиоцима одлука. Дакле, у корпус политика везаних за пословање 
галерије или излагачког простора спадају одлуке о жељеном правцу 
развоја (визија), стратегијама извођења излагачког програма, као и оних 
пратећих, стандардима поставке, развоју публике, односу са излагачима, 
учешћу на сцени савремених визуелних уметности у земљи и иностран-
ству, медијској презентацији и оглашавању, приоритетима у финансирању, 
односу према локалној или европској културној политици итд. Природ-
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но је да програмска и пословна политика буду усклађене, те да творе и 
одражавају јединствени идентитет галерије или излагачког простора кроз 
све аспекте функционисања. Стога, често није могуће разграничити од-
луке које су везане за програмску, односно пословну политику; међутим, 
усаглашеност одлука о концепту програма (програмска политика) и о 
начину спровођења тих одлука (пословна политика) круцијалан је фак-
тор професионализма у раду галерија и излагачких простора. У оквиру 
истраживања програмских и пословних политика, заступљени су следећи 
сегменти рада галерија и излагачких простора: концепција и фактори који 
утичу на одређивање програмске политике; структура излагачког про-
грама; сарадња са уметницима; степен ангажованости у области рада са 
публиком; сарадња са другим актерима у области савремених визуелних 
уметности и учешће на сцени; међународна сарадња; финансирање и 
маркетинг; излагачка политика и визуелни идентитет; односи са јавношћу 
и развој публике. 
Са аспекта менаџмента у култури, може се рећи да се у оквиру пројекта 
„Програмске и пословне политике галерија и излагачких простора у 
Србији“ анализира диверзитет модела организовања културне делатно-
сти у области визуелних уметности. Увођењем терминологије менаџмента 
у култури у домен галеријске делатности, можемо да добијемо одговор 
о излагачком профилу, програмској оријентацији, организацији посло-
ва, уметничкој продукцији у оквиру галерија и излагачких простора, све-
му што може да допринесе већој дистрибуцији уметничких дела, бољој 
рецепцији визуелне културе у јавности, успешнијој комуникацији између 
ових установа културе, кустоса и публике, речју – њиховом ефикаснијем 
развоју, у смислу програмске изврсности и капацитета, деловања и 
утицаја на визуелној сцени1. Такође, са аспекта културне политике, овим 
пројектом се осветљавају инструменти и стратегије којима се подижу ка-
пацитети галерија и излагачких простора, ниво учешћа публике, одређују 
правци деловања установе, приоритети, и то кроз дугорочно планирање 
њиховог рада, правилно распоређивање материјалних и људских ресур-
са, акционе и финансијске планове, евалуацију рада итд. Све ово може 
да помогне запосленима у галеријама да сагледају своје могућности у 
циљу организационе трансформације, развијања одговарајућег профила 
пословања, ко ри шћења сопствених потенцијала, те изналажења начина 
да одговоре на промене у окружењу.   

1 Nina Mihaljinac, Osnovni pojmovi galerijskog menadžmenta, Topy, Beograd, 2012, str. 31.
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Циљеви

Главни циљ овог дела истраживачког пројекта јесте анализа програмских 
и пословних политика галеријских и излагачких простора у Србији, што 
се односи на дефинисање њихових излагачких профила и заступљених 
вредности, као и стандардâ пословања. Постизање тог циља треба да ре-
зултира препознавањем кључних проблема у функционисању изложбеног 
система, те предлагањем мера које могу да утичу на решавање постојећих 
проблема и давање препорука за побољшање рада галерија и излагачких 
простора. Такође, будући да се данас све више говори о појму „кустоске 
праксе“ и новој улози кустоса у извођењу концепата савремене уметно-
сти2, један од циљева истраживања „Програмске и пословне политике 
галерија и излагачких простора у Србији“ јесте да се испитају ставови  и 
евентуална промена деловања домаћих историчара уметности у погледу 
њихове професије. Крајњи циљ је омогућавање увида у структуру система 
галерија и излагачких простора и савремене токове излагачких пракси у 
Србији. 

Метод и технике 

У складу са постављеним циљевима пројекта и ради дубљег истра жи вања 
сложене области визуелног стваралаштва и функционисања га леријског 
система код нас, као и феномена домаћих савремених излагачких прак-
си, израдили смо стандардизовани упитник који садржи једанаест сегме-
ната и укупно сто тридесет пет питања. Постављена питања се односе на 
трогодишњи период рада излагачких простора и галерија (2010–2012), а 
с обзиром на њихов велики број, структура упитника према тематским 
целинама осмишљена је тако да олакша његово попуњавање. Све теме 
које је било могуће обухватити формом затворених питања формулисане 
су на тај начин, али има и неколико отворених питања која првенствено 
служе испитивању ставова представника галерија и излагачких просто-
ра о њиховом раду и стању визуелне сцене уопште. Такође, у сарадњи са 
појединим представницима галеријских и излагачких простора у Србији, 
изведено је тестирање упитника ради утврђивања дискриминативности 
питања и процењивања потребног времена за његово попуњавање. По-
том је извршена дистрибуција упитника електронским путем оним уста-
новама културе и галеријама (тј. излагачким просторима) у Србији који су 

2 Наиме, један од битних догађаја који је задесио свет савремене уметности у протеклих 
педесетак година свакако је појављивање новог агента на уметничкој сцени: кустоса 
(односно куратора).
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селектовани на основу следећих критеријума: 1. да правно и формално 
обављају галеријску и излагачку делатност; 2. да су у периоду када је врше-
но истраживање учествовали у расподели јавних средстава (републички, 
покрајински и локални нивои власти); 3. да се баве савременим визуелним 
уметностима; 4. да поседују свој изложбени простор; 5. да имају уметнич-
ки савет, уметничког директора или кустоса, односно особу задужену за 
конципирање програма; 6. да се налазе у градовима и већим општина-
ма (са и преко 50.000 становника); 7. да им је примарно поље деловања 
– излагање, развој програмских активности, уметника и публике; 8. да су 
препознати као релевантни актери у развоју сцене савремених визуелних 
уметности. Овим критеријумима био је обухваћен узорак од 173 галерије 
и излагачког простора, од којих је њих 121 попунило послати упитник, што 
чини 70% реализације узорка.
Након прикупљених података, уследио је унос у електронску базу подата-
ка, а потом статистичка и критичка анализа добијених резултата, а што је 
обухваћено овом публикацијом.
С обзиром на значај галеријског система у Србији, као и на обим података 
који омогућава додатне и сложеније анализе, аутори пројекта планирају 
посебне радове у којима би биле обрађене неке од најзначајнијих тема у 
овој области.

Напомена: аутори истраживачког пројекта „Програмске и пословне поли-
тике галерија и излагачких простора у Србији“ су: Драгана Мартиновић, 
мр теорије уметности и медија, истраживач у Заводу за проучавање кул-
турног развитка; Димитрије Тадић, ма културне политике и менаџмента, 
саветник за савремену уметност и мултимедије Министарства културе и 
информисања РС; Нина Михаљинац, др теорије уметности и медија, аси-
стент на Универзитету уметности у Београду.
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Драгана Мартиновић

ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ

Од свог зачетка, у тематским оквирима естетике као теоријске дисципли-
не (науке о уметности) није у довољној мери постојала усмереност на 
изучавање осећајних, перцептивних нивоа који се неминовно граде у сус-
рету са уметничким предметима, већ искључиво на универзални концепт, 
односно на сам појам уметности. Требало би се на кратко вратити Баумгар-
теновом (Alexander G. Baumgarten) тумачењу естетике као „науке о чулној 
спознаји“ различитих концепата и парадигми уметности, али и више од 
тога – свих сегмената друштва и стварности. До чулног сазнања долази се 
непосредним опажањем визуелних облика (што свакако додирује и психо-
лошку теорију гешталта), који нас воде у дубину, ка значењу (семиологији)3, 
укључујући, поред осећања, и мишљење, расуђивање, интуицију, а не 
само контемплацију. Визуелној спознаји објекта прикључује се и ауди-
тивна, тактилна, олфакторна, јер појавност обухвата дијапазон емоција, 
доживљаја, рефлексије, имагинације, телесног, у сваком случају целови-
тост људског организма. Што се тиче уметникâ, они испитују правила визу-
елног, границе насликаног, форме и статус аудитивног, те уметничка дела, 
поред тога што преносе доживљено, она и „појачавају перцепцију ствар-
ности“, објективацију видљивог света – исказано у духу Р. Арнхајма. Дакле, 
опажајно искуство је нераздвојно од уметничког дела (односно, умет-
ничко дело је неодвојиво од опажајног искуства), а сâм чин посматрања, 
примања и размене улази у домен естетике рецепције. За разлику од сва-
кодневне перцепције, у којој углавном преовлађују објективни, рационал-
ни, сазнајни тонови, у естетској перцепцији ради се о осећајним тоновима, 
емотивним, чулним – о „објективирању субјективног“; уметничко дело при-
пада објективираном духу, изношењу духовног садржаја у предметности; у 
унутрашњости дела огледа се снага његове објективације, тј. истине.4 
Према мишљењу Сретена Петровића, у сваком аутентичном стваралач-
ком чину долази до синтезе, односно јединства чулности и умности, и од 
три модела естетике (естетика мимезис, поезис, естезис), естетика есте-
зис спада у емпиријску естетику, у којој се наглашава лична субјективност 
творца и реципијента, а истиче значај чулног, ирационалног чиниоца.5 

3 Rudolf Arnhajm, Umetnost i vizuelno opažanje – psihologija stvaralačkog gledanja, Univerzitet 
umetnosti u Beogradu, Beograd, 1987.

4 Теодор Адорно, Естетичка теорија, Нолит, Београд, 1979, стр. 160.
5 „Kritika estetičkog uma“, razgovor sa Sretenom Petrovićem, Polja, Časopis za kulturu i 



ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

|  8 |

Када се дело конструише око перцепције и рецепције, онда се ради о 
феноменологији, те Петровић, у оквиру тзв. феноменолошке естетике, 
разликује – естетику стваралачког чина и естетику рецепције. Роман Ин-
гарден (Roman Ingarden) формулисао је идеју феноменолошке естетике 
која је окупирана односом реалних предмета и интенционалних творе-
вина; наиме, уметнички предмет заснива се у реалности и реалним ства-
рима које уметник обликује, а конкретизује се у уметничко дело кроз 
естетски доживљај посматрача, те је то, према његовом запажању, чисто 
интенционални предмет.6 Посматрач актуелизује целину представљеног, 
разноликости и ритмичности визуелних, осетних података, који код њега 
доводе до конституисања одређених представа. Дакле, слика, скулптура 
или предмет визуелне уметности схвата се не као пуки опажај, већ као 
доживљај визуелних осетних података који чине чулну основу неке пред-
ставе, тј. реалног предмета. Уметничка дела су појаве (apparition), феноме-
ни, јер су одређена простором и временом, али и „процесом постварења 
који им је иманентан“7, а који се збива у простору и времену естетског ис-
куства – живог искуства које карактеришу мисаоне и аналитичке активно-
сти, али и однос посматраног и посматрача. Естетика покрива цело поље 
сензибилне рецепције, и мада је њено дејство ограничено на уметнички 
сензибилитет, отвара се и друга димензија уметничке комуникације са све-
том, са самим човековим постојањем. Но, естетско просуђивање није само 
емоционално уживљавање, нити импресија, интерпретација осећања, већ 
непосредно схватање, спознаја, уз познавање културе, историје, надаре-
ности и способности, као и критичности оног који спознаје. 
Велику важност активном обележју и значењу перцепције поклонио је и 
Пјер Франкастел (Pierre Francastel) са гледишта социологије уметности, у 
чијој се основи налази мишљење да свако може да разуме и протумачи 
уметничко дело, јер је оно у „људском искуственом пољу“.8 С обзиром на 
то да су уметничка дела створена у сарадњи уметника и околине, њихова 
егзистенција зависи једнако од настојања и уметника и гледаоца – од 
способности антиципације и интерпретације света код првог, и способ-
ности усвајања и компетенције другог. Као што констатује Пјер Бурдије 
(Pierre Bourdieu), рецепција, односно „читање“ уметничког дела зависи 
од хабитуса – друштвене, животне, културне и историјске „ситуације и 
стимулације“9; подразумева „наслаге“ културе у веровањима, уверењима, 
интересовањима, али и порив и жељу за сазнањем. Херменеутичка ме-

umetnost, br. 292–293, Novi Sad, juni – juli 1983, str. 267. Razgovor vodio Ljubisav Andrić.
6 Roman Ingarden, „Ideja fenomenološke estetike“; видети у: Fenomenologija, prir. Milan 

Damnjanović, Nolit, Beograd, 1975.
7 Т. Адорно, нав. дело, стр. 155.
8 P. Francastel, nav. delo, str. 30. 
9 П. Бурдије, нав. дело, стр. 434.
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тода, као филозофска вештина тумачења и процес интерпретације, као 
конструктивистичка теорија учења и значења, потврђујe да људи актив-
но конструишу своју сопствену интерпретацију оног што искусе; наиме, 
значење које се конституише развија се од пређашњег знања и искуства 
јединке, али и од интерпретације заједнице којој припада. Спољашњи 
предмет добија смисао и постаје стваран тек кроз интерпретацију, одно-
сно процес разумевања који се постварује у галеријским или музејским 
просторима, смештеним у контекст одређене културне политике. 
Када говоримо о рецепцији, намеће се занимљива мисао Валтера 
Бењамина (Walter Benjamin) који пише „о траговима које безбројне очи 
гледалаца остављају на неким сликама које оне гледају“.10 Дакле, свака сли-
ка или предмет визуелне уметности, осим што претпоставља комбинацију 
временских и просторних вредности, али и специфичан знаковни систем, 
добија печат индивидуалног и колективног искуства, још један слој актив-
ног тумачења, те се тако, као повратна спрега, ствара комуникативно дело. 
То је дело које „говори“, које заузима активан став према емпиријској реал-
ности (fait social), критикује друштво, ослобађа „душевне биједе“11, што зна-
чи да је део друштва и да се процес који се одвија у њему одражава и у од-
носу на спољашњи свет, односно, део је димензије друштвеног живота. Ка-
да се језик уметности транспонује у „комуникациони језик социологије“,12 
односно у социолошком ишчитавању ефекта који се ствара контактом 
дела и друштва, важно место посвећује се доживљају, пријему, односно 
рецепцији уметничког дела. То је динамички (може се рећи и дијалошки, 
али и дијалектички) процес који се успоставља између аутора (уметника), 
дела и публике (друштва), а који се једнако одвија и у галеријским и изла-
гачким просторима, у којима можемо да сагледамо повезаност уметнич-
ке продукције, уметничког доживљаја и конзумента, односно посетиоца. 
Социолошко разумевање уметности као јединства односа аутор – дело – 
публика може да се примени и на просторе визуелне уметности којима 
је основна друштвено-културна мисија да комуницирају са публиком и 
предметом, као пак елементарним медијумом њиховог функционисања. 
Према гледишту С. Петровића, једно уметничко дело се објективизује тек 
у процесу комуникације који се највише изучава на подручју социологије, 
што значи да се везује за природу уметничког феномена, за стварање де-
ла, као и његово доживљавање.13 
С обзиром на то да је уметност део културе, да се у њој налази другачије 
транспонован културни садржај, уметнички доживљај је тај који успоставља 

10 Валтер Бенјамин, у: T. Адорно, нав. дело, стр. 321.
11 Teodor Adorno, „Društveno u umetnosti“, Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i 

kulturnu politiku, br. 32, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 1976, str. 45.
12 Исто, стр. 55.
13 Sreten Petrović, Estetika i sociologija, Ideje, Beograd, 1975, str. 275.
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круг културног деловања14, а све се то дешава у галеријама, које сада 
постају местима презентације чулних искустава и интеракције између пу-
блике и извора културе. Данас све више расте интересовање за галеријске 
и излагачке просторе и њихове наративe, а самим тим се рађа брига публи-
ке и брига за публику, те се рушење баријере између галерија и публике 
јавља као важан културни циљ, у смислу сагледавања ових простора ви-
зуелне уметности као извора савремености који могу да користе људима 
– укључујући их у свој рад и припадајући им као део једног друштва. Тако, 
галерије и излагачки простори треба да артикулишу друштвене и култур-
не идентитете, да се крећу ка већој отворености и учешћу шире публике, 
„увлачењу“ посетилаца у њих, усмеренијем контактирању са уметничким 
предметима и „конзумирању конкретног искуства“ везаног за уметничка 
дела. Према речима Умберта Ека (Umberto Ecco), у оквиру семиологије као 
теоријског истраживања комуникационих феномена, култура се посматра 
као један од њих, јер она, кроз свој систем знакова, преноси поруке до чо-
века, друштва: „...сваки културни феномен је комуникација, састав знакова“, 
а свако тумачење дела је динамичан процес којим се испуњава „отворена 
форма првобитне поруке новим значењима“15. Наиме, савремени начин 
конципирања уметничке форме подразумева обликовање које се не пру-
жа уживаоцу као потпуно и непроменљиво, већ као „поље могућности“ за 
интерпретацију16, што опет омогућава да дело увек буде актуелно, али и да 
се стално откривају делови категорија простор/време. „Отвореност“ је у 
самој основи перцептивног акта, а интерпретација која следи указује на то 
да дело није фиксно одређено, већ се значења поново производе у својој 
„објективној конституцији“. 
Уметнички предмет носи многобројне варијанте значења које се непреста-
но обогаћују у релацији са човеком, тако да значење никада не може да бу-
де јединствено, јер „уметничка дела никада не представљају један смисао, 
већ место сусрета великог броја гледишта о човеку и свету“.17 Ово нарочи-
то важи за савремену уметност која запоседа креативне димензије, утиче 
на машту, мотивацију и безрезервно се укључује у технолошку садашњост, 
претварајући своје „производе“ у концептуалне предмете. Како се појам 
слике, представе трансформише новим смислом, тако се и границе умет-
ности мењају, као резултат повећаног разумевања и веће потребе за 
учествовањем у процесу креирања значења, амбијента, контекста њеног 
времена и простора. Експанзијом нових медија, 60-их година прошлог ве-
ка, уметност постаје доступна ширем кругу људи, не само ствараоцима и 
интелектуалцима; нови сензибилитет, проистекао из прожимања сфере 

14 Исто.
15 Umberto Eko, Kultura – informacija – komunikacija, Nolit, Beograd, 1973, str. 72.
16 Umberto Eko, Otvoreno djelo, Veselin Masleša, Sarajevo, 1965, str. 137.
17 P. Francastel, nav. delo, str. 34.



ПРОГРАМСКА И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ГАЛЕРИЈА И ИЗЛАГАЧКИХ ПРОСТОРА У СРБИЈИ

|  11 |

живота и сфере уметности, укрштањем и проширењем медија, доводи до 
демократизације и у сфери стваралаштва, што резултира демистификацијом 
„велике уметности“. Од 1968. до 1978. године рађају се нове иницијативе у 
некој врсти синтезе вербо–воко–визуелног; дакле, визуелно носи једнаку 
вредност са вербалним, текстуалним, језичким, као и музичким ефектима, 
звуковима. Актери нових уметничких пракси избегавају конвенционалне 
излагачке просторе, већ излазе у слободан, урбани простор који обогаћују, 
хуманизују, амбијентализују видео и филмском уметношћу, перформанси-
ма, уз елементе позоришног, плесног, музичког. Уметник тог времена је, како 
каже Јерко Денегри, све мање произвођач завршених естетских предмета, 
а све више иницијатор збивања и ситуација са обележјима унапред неко-
дификованог уметничког процеса.18 У креирању таквих догађаја, смањује 
се простор који раздваја извођача од гледаоца, а то се постиже и употре-
бом нових медија; помоћу њих, уметник испољава своју ангажованост на 
друштвеном, политичком или другом пољу, дајући критичко теоријску 
интерпретацију, али и указујући на битне компоненте свог личног света. У 
наступајућим деценијама, уследило је експериментисање сa електронским 
медијима, дигиталном уметношћу, информационим технологијама...; сa 
једне стране, ови нови обликовни медији приказују се као канали друштве-
не дифузије (комуникације и медијације), а сa друге стране, њихове разне 
изражајне могућности показују тенденцију кореспондирања сa уметношћу 
и уметницима.
Италијански ликовни критичар и аутор бројних изложби, Акиле Бонито 
Олива (Achille Bonito Oliva), пише о „феномену изложбе“ као о мас медију 
и „јавном редимејду“: наиме, значај уметничке изложбе је у томе што она 
може и треба да се посматра као догађај, „театрализација друштвене mise 
en scene уметниковог креативног доживљаја“.19 Уметникови „лични импул-
си“, „елаборирани и опредмећени“, селе се у галерије или музејске про-
сторе. „У тренутку одржавања изложбе, коју можемо означити као ’догађај 
уживо’, ... публика преузима власт над уметничким делом опажајући га и 
посматрајући. ... Изложба је такође и тренутак експропријације дела, јер 
оно напушта уметниково материјално и ментално власништво и сели се у 
слободан простор, у врсту простора где јавни поглед може учествовати у 
такозваном колективном остварењу.“20 
Изложбе су се развијале током 20. века и њихова првобитна мисија би-
ла је омогућавање уметности да стигне до широке публике, што је дове-
ло до појаве простора који у почетку бива окупиран елитном публиком 

18 Ješa Denegri, Jedna moguća istorija moderne umetnosti – Beograd kao internacionalna umet-
nička scena 1965–1998, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1998, str. 259.

19 „Феномен изложбе – умјетничка изложба као мас медиј и редимејд“ (превео Феђа Кли-
ковац), Побједа, 24. октобар, 1992. 

20 Исто.
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(специјализована, рафинисаног укуса, авангардна); потом се шири на 
публику из средње класе, а онда и на „обичне“ младе људе, купце и сл. 
Крајем прошлог века, простори галерија постају целовитији јавни про-
стори, „врста мас медија“ који преносе поруке и чувају објективно дело 
уметниковог стварања. У њима се приређују поставке које данас добијају 
карактер пројекта, услед њихове смелије интерпретације, али и самог на-
чина конципирања вернисажа изложби, када се успоставља интеракција 
између људи, друштвених групација, средине са датим излагачким про-
стором, и ствара атмосфера објављивања, вредновања уметности. Даље, 
комбиновањем „егзактног и имагинарног, програмираног и случајног“21 
гледаоци се у галеријама укључују у средиште збивања, те настају дела 
која се изграђују учествовањем посматрача и креирањем једног диманич-
ног и променљивог амбијента екстеријера или пак ентеријера. Било да се 
ради о хепенингу, догађају (event), перформансу, поента је у комуникацији 
гледаоца и уметника која се, након првобитног бунта према музејским и 
галеријским установама, одвијала на улицама или несвакидашњим мести-
ма, да би се у новије време „вратила“ у њих, односно нашла у овим просто-
рима могућност изградње иновативне поетике која тежи приближавању 
управо оног што је одувек изгледало „некомпатибилно“ и „неприпадајуће“. 
Заокружујући своју борбу против институција као таквих, Марина 
Абрамовић изнела је идеју мултифункционалног, интердисциплинарног, 
покретљивог изложбеног простора у којем влада измешаност реалног 
и виртуелног. За разлику од модернистичког white cube концепта22, нови 
галеријски простор би, по њеном мишљењу, требало испразнити и учини-
ти да постане форумом за размишљање и учествовање; да буде без зидо-
ва, испуњен светлошћу, без улаза и излаза, без углова и таванице; простор 
који се стално изграђује и преграђује, од перформанса до перформанса, 
од изложбе до изложбе23; флексибилни простор који је, попут living machi-
ne, увек у трансформацији; непредвидљив и динамичан комплекс – место 
свакодневног живота, личних сусрета, интеракције, садашњости...
Након теме „смрти уметности“, односно „краја уметности“ постмодер-
ног времена, данас су се, према речима Мишка Шуваковића, схватање и 
функција уметности, као и саме уметничке праксе про ме нили, што је опет 
повезано са друштвеним и културним променама24. Но, шта је то што је 
другачије у времену и простору савремене уметности и како се то показује 
на примерима наших галеријских и излагачких места? После кризе излож-

21 J. Denegri, nav. delo, str. 428.
22 Исто. 
23 Intervju sa Marinom Abramović; видети у: The Discursive Museum, Ed. by Peter Noever/MAK, 

symposium, March – May 2001, Hatje Cantz Publishers, Vienna, 2001, str. 159.
24 Видети: http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2523/nauka/2696011/transdisciplinar-

no-razmatranje-postmoderne-umetnosti.html.
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бене делатности током 90-их година, у 21. век се ушло са редефинисаним 
програмима, освеженим кадровима и промењеним концептима. С обзи-
ром на то да свако излагање уметничких дела представља спој теорије и 
праксе, осетила се неопходност ка окретању кустоса примењеним иску-
ствима, односно аниматорском раду и интердисциплинарном повезивању 
свих области људског живота. Иако су галерије у Србији програмски 
оријентисане на истраживања у свим медијима, од класичних ликовних 
дисциплина (сликарства, скулптуре, цртежа...) до фотографије, видеа, кра-
тког и анимираног филма, графичког дизајна, инсталација, амбијента итд, 
ако се запоставе нове тенденције у уметности и актуелна сцена, замире 
посећеност. Наиме, основни проблем који се и даље препознаје у њима ти-
че се недостатка умећа да се концепт ових културних установа стави у сав-
ремену функцију – у унутрашњем погледу, на плану профилисања нових 
уметничких пројеката, увођењем партиципативности и инклузивности, и 
спољашњем, на плану обликовања изложбе превазилажењем медијске 
„ограничености“, те увођењем многостране повезаности на различитим 
нивоима (доживљајним, сазнајним, комуникативним...). Да би се потврди-
ла нова функција уметности која доводи у питање или потврђује друшт-
вене односе, која учествује у образовању, која успоставља или нарушава 
економски систем, учествује у свакодневном животу или га „поништава“25, 
комуницира на нивоу препознавања и креирања идентитета, кустоси 
домаћих галеријских и излагачких простора треба да се окрену другачијим 
праксама приказивања и изражавања, документовања и интервенисања. 
Дизајнирање изложбене поставке подразумева и истицање улоге свет-
лости, контра и бочног осветљења, увођење звука и музике у излагачке 
просторе уметничких дела, те интерактивну презентацију уз употребу 
видеа, филма, телевизије, компјутера, интернета. Дакле, важна су чулна 
искуства и стимулације, временске и просторне категорије, као и сам по-
крет, јер феноменолошки подтекст сваке изложбе јесте игра – естетска, 
интелектуална, сензибилна. Између изложбе, као једне врсте објективне 
стварности, спољашње реалности и субјективности посетилаца, унутар 
места излагања, стоје различите методе преобликовање појавности и 
дочаравања света уметности. 
С тим у вези је и примењивање новог модела функционисања и пословања 
галерија, те успостављање блискије сарадње маркетинг стратегија са про-
грамима за посетиоце, политике пословања са задацима кустоса, чиме 
се креира поверење  и образује информација, а све у циљу проширења 
искуства посетилаца, као и промотивних могућности галерија. Промене 
које су наступиле у области тзв. галеријског менаџмента захватиле су и 
структурисање унутрашњег простора и места експографског одвијања, у 

25 Исто.
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смислу креирања и појачавања његове магичности, повезивањем старог 
са новим, аутентичног са артифицијелним, сазнајног са забавним. Простор 
се дели од већег ка мањем, аранжира од неколико целина, одговарајућих 
за презентовање предмета, те тако сваки предмет добија могућност да се 
перципира са свих страна, али и да постане део ширег амбијента. Ствара 
се динамичан простор испуњен садржајима адаптабилних форми, експе-
риментише се новим идејама у циљу „оживљавања“ објеката, док посети-
оци узимају учешће у новом типу презентације која „захтева“ од свих чу-
ла да буду укључена – тако свака посета изнова надограђује когнитивна, 
емотивна, семантичка искуства. Такозвани white cube постаје концептом 
који се може односити са једне стране на Платонову визију метафизичкoг 
света и идеју чисте форме, а са друге стране на естетски и етички простор 
испуњен телима, звуцима, светлошћу, илузијом26. У таквом простору, сви 
елементи изложбене сцене бивају, такорећи, холистички повезани и сли-
вени у целовити излагачки дискурс, успостављајући дијалог између про-
шлости и савремености.
На примерима програмске и пословне политике галеријских и изла-
гачких простора Србије, која се потврђује понајвише у пракси, али и на 
основу теоријских написа, те увида у њихов рад, показаће се колико је 
важно постојање одговорности ових простора према јавности, публи-
ци, па и дистрибуисању програмских активности, те развијање свести о 
значају шире заједнице и важности учешћа ових простора у животу ло-
калних заједница. Наиме, нови постулати галеријске делатности тичу се 
и промењене улоге галерија која се сада види у изградњи неопходне 
конверзације, „стања сусретања“, односно размене садржаја стваралач-
ке свести између кустоса, уметника, публике и других субјеката. Према 
мишљењу аутора овог текста, управо подизањем дигнитета уметнич-
ког дела, ствараоца, историје и теорије уметности може да се оствари 
комуникација између галерија/ излагачких простора као специфичних 
установа визуелне културе и посетиоца као заинтересованог човека.

26 Brian O’Doherty, Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space, University of 
California Press, Berkeley and Los Angeles, 1999.
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА27

Програмски профил 

Предмет овог сегмента упитника чине концепција излагачког програма и 
фактори који утичу на одређивање програмске политике, а основни циљ 
јесте сагледавање мисија, визија и циљева галерија и излагачких просто-
ра који су учествовали у истраживању. Поред основних питања у вези са 
уметничким медијима које галерије излажу, темама, пратећим програми-
ма и програмским функцијама, постављена су и нешто сложенија питања, 
на пример, како запослени одређују уметност, како дефинишу њену улогу 
у савременом друштву или како описују жељену слику развоја њихових 
излагачких простора. У вези са овим питањима је и тема улоге кустоса у 
конципирању програма. Неколико питања тичу се односа галерије или 
излагачког простора према културној политици на националном и локал-
ном нивоу, као и према локалном културном наслеђу. Такође, у овом сег-
менту упитника анализирани су параметри за вредновање и евалуацију 
програма, те на тај начин не само да се утврђују начела програмских по-
литика галерија или излагачких простора него и ниво стручности њиховог 
функционисања. Једна од намера у вези са овим делом упитника јесте да 
се сагледа у којој мери галерије и излагачки простори креирају сцену и 
подржавају иновације у области излагачких пракси. 
У одређивању профила галеријских установа, пошли смо од податка који 
је везан за поседовање уметничких збирки (насталих путем поклона или 
откупа), па се тако показало да од 121 галерије и излагачког простора, 69% 
њих има своју збирку (43% дела савремене уметности, а 26% дела култур-
не и уметничке баштине, спомен-збирке или легате), док 31% ових про-
стора нема такву врсту фонда. Тако, један део њихове мисије јесте (или би 
требало да буде) да своје збирке повремено презентују јавности, да негују 
активни однос према колекцији, у смислу да се залажу за њено поновно 

27 Стручни консултант приликом састављања упитника и интерпретације графикона био 
је др Слободан Мрђа, шеф Истраживачког одељења Завода за проучавање културног 
развитка. Приликом анализе резултата истраживања, стручни консултант била је др 
Биљана Јокић, истраживач у Заводу.
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читање и контекстуализовање у духу модерних и савремених уметничких 
пракси, да се уметнички радови дефинишу тематским оквирима, наравно 
у зависности од профила установе. Такође, око 45% излагачких простора 
налази се при културним центрима, који подразумева поливалентни кон-
цепт, што значи да је подједнако заступљено више уметности: филмска, 
музичка, визуелна,28 а што посебно треба искористити у привлачењу шире 
публике, самим тим и медија, као и у повећању извора сопствених прихо-
да. У оквиру музеја, универзитета, библиотека, архива, завода и позориш-
та налази се 34,3% излагачких, односно галеријских простора, па се може 
претпоставити да је њихов концепт везан за презентовање стручног рада 
ових установа, као и да су то дела која се углавном ослањају на устаљену 
презентацију културног и уметничког наслеђа. 

Графикон 1: Статус галерија и излагачких простора
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На питање о најзаступљенијим уметничким медијима у излагачком про-
граму галерија у Србији, кустоси су имали могућност да одаберу до три 
одговора (тзв. вишеструки одговори), а добијени резултати показују да 
је најприсутнији медиј у нашим изложбеним просторима слика (одговор 

28 Поливалентни центри представљају установе културе комплексног типа у којима се 
одвијају различите врсте културних програма, те се тако њихов рад састоји од: прикази-
вачке (биоскоп), библиотечке (библиотека са читаоницом), изложбене (галерије), сцен-
ско-музичке (позоришне представе, концерти и други културно-забавни, информатив-
ни, образовни програми), трибинске, издавачке делатности, а одржавају и књижевне 
вечери, негују аматеризам (фолклорна, музичка, ликовна, рецитаторска, драмска, лите-
рарна секција). Са тако разноврсном понудом, поливалентни центри представљају сто-
жере културног живота локалних заједница. Видети: Културни ресурси округа Србије, 
Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2011.
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одабран од стране 83,3% испитаника), потом цртеж – (одговор одабран 
од стране њих 54,2%), фотографија – 48,3%, скулптура је одговор који је 
дало њих 40%, графика (34,2%), док је тек 15,8% испитаника означио видео 
као један oд три најзаступљенија медија у њиховом простору. Ово питање 
нам говори делимично о идентитету установа које се баве излагачком 
делатношћу, о оном шта излажу, шта популаризују највише. С обзиром на 
то да су најчешћи предмети излагања управо дела ликовне уметности, а 
мање уметност проширених медија и мултимедијална уметност, требало 
би да свака галерија негује нешто препознатљиво, што не мора бити веза-
но само за одређени стил, временски период, естетику. 

Графикон 2: Заступљеност уметничких медија
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У оквиру програмских политика наших изложбених простора важан 
одељак јесте и њихов програмски профил, о чему говоре и теме које су 
највише заступљене. У периоду од 2010. до 2012. године, највише орга-
низованих изложби било је везано за концепт „уметност ради уметности“ 
(785), потом за „појам савремене уметности“ (658), па за „стања психе и 
емоције“ (215) и „дизајн и архитектуру“ (214). Концептом „култура сећања 
и преиспитивање историје“ бавило се чак 62 галерије у којима је на ову 
тему одржано 199 изложби, док је на тему „културни идентитет локалне 
средине“ одржано 153 изложбе, „интеркултурни дијалог“ – 134, „родна и 
мањинска права“ – 128. У мањем обиму биле су заступљене изложбе на 
метафизичке и религиозне теме, као и на теме нових читања историје 
уметности, уметности и политике, глобализације, транзиције. 
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Графикон 3: Заступљеност тема

Ово је од значаја за одређивање у којој је мери уметнички и културни ди-
верзитет савремене визуелне сцене заступљен у њиховим програмима. 
Видимо да он постоји, али и да се креће у очекиваним концептима, тако 
да би требало развијати већу ангажованост кустоса по питању културних, 
уметничких, друштвених, политичких актуелности, проширивати систем 
уметничких вредности, али и промовисати кроз програмски профил ста-
вове аутора, као и публике, окружења.

Графикон 4: Друге активности у галеријама и излагачким просторима

94.2%

4.1% 1.7%

Да Не Без одговора

Задатак галерија и излагачких простора није једино презентовање ода-
бране уметничке дисциплине већ и спровођење других активности кроз 
њихов програмски концепт. Данас се бришу оштре категоризације сав-
ременог стваралаштва, улази се у поље интердисциплинарности, па је 
неопходно разумевање модерних и савремених уметничких тенденција 
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кроз иновативне и експерименталне иницијативе, али и да ови концеп-
ти сведоче о виталности уметности и културне сцене, да комуницирају са 
актуелним тренутком, као и са публиком, друштвом. Тако, поред излагања 
уметничких радова, 94,2% наших галерија приређује и друге активности, 
док само њих пет то не ради. 
Најчешћи програми су: предавања, радионице, књижевне вечери, едука-
тивне активности, потом музички и филмски програм, видео пројекције, а 
у Галерији „Србија“ из Ниша срећемо и виртуелне изложбе; издавачку де-
латност такође негује доста њих, нпр. Галерија „Рима“ из Крагујевца, која се 
издваја по томе што објављује велики број не само каталога изложби већ и 
стручних студија и монографија уметника чије изложбе одржава. Хумани-
тарне акције и јавне дебате организују: Ремонт, Пароброд, Галерија ЈП СКЦ 
„Обреновац“, Галерија СУЛУЈ, Галерија СКЦ Нови Београд, Галерија 12HUB, 
Галерија Дома омладине Београд, Велика галерија КЦ Град, Галерија Цен-
тра за културу Сопот, Ликовна галерија КЦБ, Галерија Центра за културу и 
образовање Раковица, Галерија „Степениште“ (у Шуматовачкој), СКЦ Нови 
Сад, Галерија „Мост“ из Н. Сада, Галерија модерне уметности у Смедеревској 
Паланци, Галерија КЦ Јагодина, Градска галерија Пожега, Галерија „Terra“ из 
Кикинде (која је активна и у неговању истоименог музичког и филмског 
фестивала, као и међународних конференција), потом Уметничка галерија 
„Надежда Петровић“ из Чачка, излагачки простор Дома културе Бресто-
вац, Галерија Народног универзитета у Врању. Излагачки простор Музеја 
наивне и маргиналне уметности у Јагодини се, као и Градска галерија сав-
ремене уметности Смедерево, издваја по бављењу арт-терапијом кроз из-
ложбе Удружења параплегичара Србије, једнако и Галерија Матице српске 
у оквиру пројекта о инклузији, и Галерија Павла Бељанског, Дома културе 
„Студентски град“, Нови Београд и Центар за културну деконтаминацију. 
Излагачки простор Народног музеја Зрењанин је, поред горе наведеног, 
активан и у презентацији самих уметника, што негује и ГСЛУ из Ниша, док 
су у Салону МСУБ-а заступљени разговори са уметницима. У оквиру својих 
простора, Улична галерија „Микроарт“ и Галерија Културног центра Вршац 
организују позоришне представе, Галерија „Степениште“ – позориште сен-
ки, монодраму – Галерија „Обојене светлости“ из Пожаревца, док су дечје 
луткарске представе карактеристичне за Галерију Дечјег културног цен-
тра Београд, а уметнички перформанси за Галерију 12HUB, Ликовни салон 
и Мали ликовни салон КЦ Нови Сад; Галерија КЦ Зрењанин се издваја по 
фестивалу стрипа и сајму образовања. Када говоримо о привлачењу ту-
ристичких посета, на томе се ради у Легату Милића од Мачве у Крушев-
цу, као и у Галерији ФЛУ у Београду (кроз Летњи програм и међународне 
сарадње, аудио-визуелне експерименте), док Музеј 21. октобар сарађује 
са ТО Крагујевац, Галерија „Чедомир Крстић“ са ТО Пирот. Галерија Народ-
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ног музеја Зајечар промовише регионални туристички водич за Источну 
Србију, док се презентацијом других култура бави Галерија савремене 
уметности из Пожаревца, а страних амбасада – Уметничка галерија „Ста-
ра капетанија“ у Земуну. Галерија „Чедомир Крстић“ организује и аукције 
слика у хуманитарне сврхе, као и Галерија Милене Павловић Барили, Мо-
дерна галерија Центра за културу Лазаревац, Галерија СКЦ у Крагујевцу и 
Галерија Народног музеја Врање. Акције оплемењивања јавних градских 
простора предузима Уметничка галерија „Надежда Петровић“ из Чачка, а 
ликовне колоније приређује Градска галерија Краљево „Владислав Мар-
жик“. Галерија Друштва архитеката из Ниша организује и комерцијалне 
презентације и стручне конференције, једнако и Графички колектив из Бе-
ограда, Народни музеј у Нишу, Савремена галерија у Суботици, а вођење 
кроз изложбе упражњавају запослени у Галерији „Хаос“, галеријским про-
сторима Културног центра Панчева. Културни центар у Новом Саду је, у 
оквиру својих галеријских простора, покренуо Клуб трибине младих, као 
и стручна вођења за школску децу, док Школу ликовне критике организује 
Галерија Задужбине Илије М. Коларца. Из наведеног се види да главни 
галеријски пројекат – изложба – и пратећи програмски садржаји могу да 
се искористе за већу отвореност ових установа културе према локалној 
заједници, самим тим и за обимнију посећеност разноврсне публике и 
квалитетније разумевање предмета које излажу, нарочито када се ради о 
савременим уметничким делима и концептима. 
Да би се галерије и излагачки простори учинили доступнијим широј 
заједници, потребно је најпре стратешки планирати њихов развој, у окви-
ру којег се предузимају мере и активности за осмишљавање више идеја 
и концепата како би се изнашла могућа решења и остварили жељени 
циљеви. Стратегија планирања изискује дефинисање мисије, визије и ду-
горочних циљева, из којег произилази краткорочно годишње планирање, 
предвиђање стратегија, метода и буџета за реализовање програма актив-
ности, а потом и евалуација истих29. Из ранијег истраживања видимо да су 
у нашим галеријама најчешће постојале неформалне интерне стратегије 
планирања или су оне биле на нивоу идејних концепата30. Оно што је инди-
кативно за ово истраживање јесте то да је чак 80,2% њих одговорило да има 
разрађене планове дугорочног карактера (или их имају установе у оквиру 
којих функционишу), док петина од укупног броја још увек не успева дуго-
рочно да планира свој програмски рад (19%), већ је оријентисана на ad hoc 
решења. Ова велика разлика у интерпретацији питања о постојању дуго-

29 Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković, Kultura – menadžment, animacija, marketing, 
Clio, Beograd, 2007, str. 105.

30 Dragana Martinović, Izlagačka politika beogradskih likovnih galerija, Zavod za proučavanje 
kulturnog razvitka, Beograd, 2012.
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рочних планова говори о томе да добијеним подацима треба приступити са 
опрезом, односно да интерпретацију запослених треба узети са резервом. 
Наиме, такви подаци се могу користити само на нивоу описа стања, а не и 
за научна закључивања и упоредне анализе. Kao jедан од највећих пробле-
ма у области културе, нарочито у периоду од 2010. до 2012 (на који су се и 
односила питања у упитнику), издваја се управо неразвијеност стратешког 
приступа културном деловању, како на нивоу институција тако и на нивоу 
градова31. Стога, израда ових дугорочних планова може да представља 
основу за ревидирање постојећих идентитета установа, остваривање 
њихових суштинских промена, за унапређење пословања уопште32, али и 
за креирање убедљивије презентације у јавности. 
С тим у вези, дефинисање мисије наших галеријских простора требало би 
да буде истицање њихове специфичности, јединствености по којој би се 
међусобно разликовали, али најчешћи одговор који смо добили био је везан 
за „презентовање савремене уметности“, као и „представљање и очување 
културне баштине“. Чињеница је да би галерије, за разлику од, на пример, 
музеја, требало да буду живо место излагања радова из области уметности, 
размене идеја, концепата, програма, па и едукације, да буду повезане са стру-
ковним удружењима, уметницима из региона, Европе, да теже међусобном 
умрежавању, излагању по конкурсу, установљавању категорије откупа. Стога 
би њихове мисије требало да буду разрађене у том правцу. 
Што се тиче питања о петогодишњој визији наших галерија и излагачких 
простора, добили смо разноврсније одговоре, па смо их класификовали 
на следећи начин: 35,8% је оних који теже праћењу савремене визуелне 
сцене и приређивању савремене продукције на савременији начин (кроз 
деловање у јавном простору, презентовање иновативније излагачке прак-
се, осавремењавање простора, креирање ауторских изложби, покретање 
актуелних питања и др.); 24,5% је оних који би желели да постану место 
едукације и анимације свих профила публике у области визуелних умет-
ности и културе приређивањем изложби било афирмисаних, било не-
афирмисаних уметника; 22,6% је оних који теже да се позиционирају на 
регионалној и међународној уметничкој сцени и да буду место сусрета, 
сарадње и размене уметника и кустоса из земаља региона и шире; 9,4% 
је оних који би желели да постану место које ће повезивати излагачке 
концепте са локалном заједницом, те обликовати и подстицати развој ло-
калне уметничке сцене. Мањи је проценат одговора о визији будућег ра-
да установа која би се огледала у умрежавању, изградњи партнерстава и 
сарадњи са сродним галеријама и програмским профилима; у креирању 

31 Видети: Strateški planovi kulturnih ustanova iz Jugoistočne Srbije, prir. dr Predrag Cvetičanin, 
Odbor za građansku inicijativu Niš, Niš, 2012.

32 Исто.
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места за изградњу критичког мишљења или пак места које би носило ве-
лики туристички потенцијал у Србији и ван ње. 

Графикон 5: Визија галерија и излагачких простора
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Са визијом установе, која показује њене аспирације и правац развоја у ду-
горочном погледу, повезано је и дефинисање циљева. На питање о главном 
циљу њихове делатности, више од половине галерија и излагачких простора 
одабрало је један од следећа три одговора: презентацију савремене умет-
ничке продукције – чак 2/3 њих (односно 76,7%), развој и промоцију уметни-
ка (65%), развој публике и анимацију (57,5%), док је мањи проценат одабрао 
одговоре типа: међународна сарадња, интеркултурни дијалог, развој нових 
уметничких пракси, уметнички експеримент, друштвени активизам итд. 

Графикон 6: Главни циљеви делатности галерија и излагачких простора
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Овде треба нагласити да је важно установити и успоставити друштвено 
прихватљиве циљеве у области културе и уметности, уз помоћ одговарајућих 
мера, инструмената, активности33 и стратегија, што је континуирани процес 
који би требало да усмеравају доносиоци одлука. Дакле, да би се горе на-
ведене визије оствариле, неопходно је дефинисати стратешке теме и циљеве 
који ће их пратити, а који могу да буду везани, на пример, за: уређивање 
и техничко опремање изложбених простора; креирање квалитетних 
мултимедијалних и мултидисциплинарних програма; побољшање маркетин-
га; организовање манифестација визуелне уметности; ојачавање стручности 
кадрова; покретање анимационих активности; учествовање на едукативним 
радионицама; довођење стучњака из региона и других земаља и др. Једнако 
је важно сагледати капацитете, издвојити оно што је карактеристично за сваки 
простор и то претворити у предности, да би се повећала видљивост њиховог 
идентитета (нарочито оних у саставу музеја, културних центара, архива итд.). 
Такође, битно је да се одаберу стратегије развоја које су усаглашене са про-
грамским концептима галерија, њиховим међусобним повезивањем, као и 
јавним деловањем34. 

Графикон 7: Вредносни системи галерија и излагачких простора
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У постављању програмске политике наших изложбених простора на 
„чврсте темеље“, најважније је прецизно осмислити концепцију галеријског 
програма. Да би сваки озбиљнији програм могао да се реализује, на 

33 Vesna Đukić, Država i kultura, studije savremene kulturne politike, Beograd, Institut za 
pozorište, film, radio i televiziju, Fakultet dramskih umetnosti, 2010, str. 24.

34 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 123.
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његовој припреми треба радити више од годину дана, да се људи ангажују 
на време, да се припреми простор, обезбеде финансије итд. О сваком 
њиховом засебном програмском концепту, специфичностима и месту на 
уметничкој сцени може се сазнати из отворених питања, а добијене одго-
воре сврстали смо у категорије које на неки начин чине и вредносне си-
стеме наших изложбених простора: 30% је оних који су оријентисани на 
презентовање домаће и стране савремене уметности (на позиционирање 
као актера савремене уметничке сцене); 27% је оних који су оријентисани 
на презентовање локалних младих неафирмисаних или већ признатих ака-
демских уметника; 15% је оних који чувају и презентују културну башти-
ну и чији простори представљају споменике од културног значаја; 11,2% 
је оних који су оријентисани на проблемска истраживања из области ви-
зуелних уметности, а једнако толико има и оних који су оријентисани ка 
новомедијској уметности, мултимедијалним пројектима, алтернативној 
продукцији и критичком промишљању; 5,6% је оних који су издвојили 
као посебност свој положај у урбаној средини или културно-уметничком 
окружењу, што свакако има предности које треба искористити. Мањи 
проценат њих истиче оријентисаност на представљање искључиво 
међународних уметника и праћење тенденција у савременом визуелном 
стваралаштву других земаља, на улагање у уметничку продукцију или на 
бављење презентовањем националних мањина, децентрализацијом, по-
литиком откупа, привлачењем колекционара. 
Планирање зависи и од разумевања градске и националне културне поли-
тике (КП), а да ли су њихов транспарентни део види се од уклапања у исту, 
као и у програме Града и Републике, али и од односа према националној, 
тј. градској КП. Испитаници сматрају да ни једна ни друга КП нису јасно 
дефинисане, нити транспарентне – највећи проценат је обухватио упра-
во ове одговоре (97,4% одговора која се тичу националне КП, а укупно 
99,2% за градску КП), али треба рећи да је око 29% одговора за нацио-
налну КП потврдно и исти толики проценат за градску КП, у смислу да су 
јасно дефинисане, те да се запослени труде да осмишљавају пројекте у 
складу са њом или се пак активистички односе према њој. Учествовање у 
креирању КП града или државе могу да покажу и кроз едукацију и развој 
публике, афирмацију и подстицање савременог стваралаштва, планску 
презентацију уметника кроз изложбе, приказивање разноврсности визу-
елне сцене, антиципирање културних кретања итд. Наиме, дводеценијски 
турбулентни период код нас допринео је, на неки начин, да се културна 
пракса побољша а да културни посленици постану незванични креато-
ри културне политике.35 Из упитника сазнајемо да је 75,2% одговорило 

35 После 2000. године, један број културних професионалаца из невладиног сектора узео 
је учешће у раду јавних установа, па је чак преузео и водећа места у њима. Они су пре-
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да њихова галерија, односно излагачки простор учествује у креирању КП 
државе или града, а 22,3% да не учествује.

Графикон 8: Кадар који саставља излагачки програм
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Да би остварили своје мисије, визије, циљеве и планове, важна је способ-
ност запослених кустоса да препознају иновативне и квалитетне уметнике 
и правце, па и вредност класичних дела савремене уметности. Стога је не-
опходно „покренути“ све кустосе, историчаре уметности или уређивачки 
тим, те на дуже стазе остварити радикалне и инспиративне програме 
или пак изменити или преусмерити програмску концепцију галерије. У 
највећем обиму (40,6%), уметнички савет саставља и селектује програм на 
годишњем нивоу (уз претходне предлоге кустоса који потом иду на про-
грамска већа), потом тим стручњака или чланова установе културе (18%), 
запослени кустос (14%), директор или управник установе (13%), а инте-
ресантан је податак да је у 16 галерија, односно излагачких простора, то 
кустос или уметник по позиву, као на пример у: Уличној галерији, Галерији 
„Хаос“, СУЛУЈ-у, ЗМУЦ-у, Легату Зорић/ Чолаковић, Г. СКЦ Нови Београд, Г. 
MAС у Оџацима, Г. „Bel Art“ у Новом Саду, излагачким просторима у КЦ Пан-
чево, Г. Центра за културу у Ваљеву. 

нели своја драгоцена искуства, што је резултирало новом енергијом, стратегијама и 
приступима раду. (Видети: Dimitrije Tadić, Galerije i izložbeni prostori savremene vizuelne 
umetnosti i multimedije u Srbiji, Udruženje građana „Anonymus said“, Beograd, 2011, str. 20.)
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Графикон 9: Индикатори за процењивање квалитета програма

Било да руководећи или оперативни кадар креира програмску политику, 
или је ангажован у пословима стратешког планирања, он би требало да 
одреди и индикаторе за процењивање квалитета (али и компатибилно-
сти) програма. И у овом истраживању, као и у ранијем (Martinović, 2012), 
показало се да се запослени ослањају на видљиве критеријуме, а то су: 
посећеност програма (одговор који је најзаступљенији, чак 92,6%), написи 
стручне јавности (одговор заступљен 62,8%), реакција интернет заједнице 
(48% одговора), потом и успех излагача (награде, откуп радова, број само-
сталних изложби и позива за излагање у иностранству итд.), број пријава 
на конкурс и др. Дакле, види се да се галерије, као битан део јавног кул-
турног сектора, највише „воде“ реакцијама јавног мњења, односно одзи-
вима стручних кругова и посетама устаљене публике, а мање су окренуте 
унутрашњим стратешким проценама, стручној анализи годишњих програ-
ма и вишегодишњим истраживањима. Међутим, да би се дошло до истин-
ски вредних програма, посећеност не би требало да буде главни параме-
тар за процену, јер она често није сразмерна квалитету програма, што је 
случај и са другим областима културе (музејом, филмом, позориштем и сл.). 
Један сегмент организације рада галерија јесте представљање уметнич-
ких дела, у чему кустоси имају улогу да припреме и реализују изложбу, и то 
кроз више послова – од одабира радова и осмишљавања концепта излож-
бе, писања текста, комуницирања са медијима, до организовања излож-
бе, вођења кроз изложбе, те осмишљавања пратећих програма. У оквиру 
више понуђених одговора, запажа се да се кустоси у нашим галеријама 
и излагачким просторима најчешће баве управо одабиром радова и 
осмишљавањем концепта изложбе, писањем текста, комуницирањем 
са медијима, организовањем изложбе (више од 80% одговора за сваку 
ставку), а потом и договарањем са уметницима око концепта изложбе, 
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вођењем кроз изложбу, осмишљавањем пратећих програма, те технич-
ким делом поставке, а најмање „фандрејзингом“ (свега 21,3% одговора) и 
посредовањем у продаји радова (свега 20,2% одговора). 

Графикон 10: Улога кустоса током припреме и реализације изложбе
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Значи да кустоска ангажованост утиче на заинтересованост публике, 
медија и јавности, на стварање и развијање културних и уметничких по-
треба и навика код посетилаца, и то на непосредан начин – путем свакод-
невне комуникације, стручних вођења кроз изложбе, пратећих програма 
које организују. Стога, управо од њих зависи колико ће поставке бити у 
складу са савременим излагачким и кустоским праксама, као и на који на-
чин ће тема изложбе бити проблематизована а посетиоци и јавност ани-
мирани. 
Овај сет питања заокружили смо отвореним питањем о мишљењу кустоса 
да ли постоји подршка визуелном стваралаштву у Србији и како се она 
манифестује. Очекивани одговори су да је она скромна и неадекватна, 
самим тим и недовољна, несистематска, нејасних циљева, критеријума и 
инструмената вредновања. Многи аплицирају на конкурсе Министарства 
културе, али сматрају да је важна перманентна организована републичка, 
па и локална подршка која би се изградила најпре на дефиницији савре-
мене уметничке продукције, потом на формирању тржишта уметности и 
на улагању у савремену уметничку продукцију. Потребно је обезбедити 
и медијску, као и институционалну подршку, образовати администрацију 
јавног сектора културе, аплицирати на међународне конкурсе, успоста-
вити стратешку сарадњу са оснивачима, уврстити уметност у образовање 
од раног детињства, покренути резиденцијалне програме. У Мини-
старству културе РС је, 2009. године, објављена публикација у којој је 
представљено и објашњено функционисање годишњег конкурса за (су)
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финансирање програма и пројеката визуелне уметности и мултимедије.36 
Истиче се да подршка Министарства културе може да буде и у виду ло-
гистичке помоћи, те да одвајање буџета за установе културе и решавање 
проблема који постоје у културном систему код нас не зависе једино од 
Министарства, већ и од самих културних професионалаца и јавних кул-
турних установа.37 Такође, проблем је што не постоји ни подршка цента-
ра, институција, стручних организација, као и невладиног сектора који 
се баве уметничком делатношћу, али немају капацитете да подрже такве 
пројекте.38 Управо се из резултата истраживања сагледава расположење 
независне културне сцене која би могла да буде битан фактор за утирање 
пута до имплементације нових идеја и стандарда за званичне државне 
институције.

Структура програма

Овај сегмент упитника фокусиран је углавном на квантитативне податке 
везане за структуру излагачког програма: број и трајање изложби на го-
дишњем нивоу, заступљеност различитих врста изложби (самосталне, 
ауторске, кустоске или групне), временско позиционирање програма. 
Структура програма указује, са једне стране, на однос галерија и изла-
гачких простора према публици, а са друге стране – према уметницима. 
Осим тога, структура програма са аспекта врста изложби показује умет-
ничку концепцију галерије или излагачког простора. На пример, уколико 
галерија негује кустоске самосталне и групне изложбе, или излаже радове 
уметничких колектива, може се закључити да подстиче код нас недовољно 
заступљену а изузетно значајну галеријску праксу.39 Такође, редовност 
организовања стручних вођења може да буде показатељ развијености 
функције медијације у  галеријама и излагачким просторима. 

36 Vodič kroz proceduru konkursa za vizuelne umetnosti i multimedije, i likovne kolonije, Konkursi 
Ministarstva kulture Republike Srbije, prir. Dimitrije Tadić, Udruženje građana „Anonymous 
said:“, Beograd, 2009.

37 Видети: Savremene vizuelne umetnosti i multimedije, Konkurs Ministarstva kulture Republike 
Srbije, prir. Dimitrije Tadić, Udruženje građana „Anonymous said:“, Beograd, 2009.

38 Видети интервју са Дуњом Блажевић, историчарком уметности, критичарком и 
кустоскињом: http://www.novimagazin.rs/opusteno/dunja-blazevic-o-umetnosti-danas-kul-
turi-umetnicima

39 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 58.
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Графикон 11: Врсте изложби
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На питање о врстама изложби које организују, било је могуће заокружити 
више одговора, па се тако показало да већину програма наших галерија 
чине самосталне изложбе, јер је ово одговор за који се одлучио 95% за-
послених у галеријама и излагачким просторима. Након тога следе груп-
не изложбе, које налазимо у 93,4% галерија, као једна од врсте изложби 
које оне организују а које изискују сложенију поставку и већи ангажман 
кустоског тима или пак савета галерије. Што се тиче ауторских изложби40, 
њих налазимо код половине галерија, што значи да је важно да се ради 
на повећању првенствено ингеренције кустоса, а потом и иницијативе 
за самосталним осмишљавањем и реализовањем пројеката,41 као и за 
ангажованијим односом према актуелним дешавањима. Из претход-
ног корпуса питања, запажа се да је организовање ауторских изложби 
заступљено у оквиру циљева, односно визија будућег рада наших галерија 
и излагачких простора. С тим у вези, треба додати да 84,3% њих излаже 
радове уметничких група, колектива и пројекте уметничке сарадње, што 
представља могућност за већу инвентивност кустоса у осмишљавању из-
ложби, али и за успостављање стратешке сарадње са уметницима. 
Најчешћи фактори на основу којих кустоси праве распоред програма 
су: сезона (55,4% одговора), важни датуми (51%), градске манифестације 

40 Ауторске изложбе подразумевају рад на пројектном осмишљавању, истражи вању и 
конципирању изложбе, те изградњу посебног односа између кустоса и уметника. Виде-
ти: http://citymagazine.rs/clanak/izlozba-superstructure-u-muzeju-savremene-umetnosti.

41 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 58.
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(50%), потом следи фактор „дани у недељи“, а као најмање значајан је фак-
тор „слободно време и навике публике“, што је један од показатеља да 
већина још увек не конципира програм на основу резултата истраживања 
потреба и интересовања публике и потенцијалне публике. 

Графикон 12: Фактори у односу на које кустоси праве распоред програма
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Сваку од ових ставки треба добро разрадити кроз маркетинг план, одно-
сно маркетиншке стратегије за излагачку делатност, са детаљним планом 
активности и понудама по пројектима. Такође, медијску пажњу и заин-
тересованост јавности и публике освојиће програм или догађај који се 
везује за одређени јубилеј, дан или атрактивни наратив, добро „упакова-
ну“ информацију и сл. Са овим је повезан и период трајања изложби: у 
галеријама и излагачким просторима Србије, изложбе се отварају најчешће 
на сваке две недеље (44,6%), а у 41,3% случајева могу да трају до месец да-
на, што опет зависи од више фактора. Ипак, да рад кустоса и идеја изложбе 
не би били обезвређени, те да главни циљ галерије/излагачког простора 
не би постао „штанцовање“ изложби, можда је најоптималније да изложбе 
буду отворене месец дана, док би студијске могле да трају и до три месеца. 
Стручна вођења се организују у зависности од ритма смењивања изложби, 
једном месечно (38,5%), негде једном недељно (31,7%), што је изузетно ва-
жан податак, јер је то један од начина како кустоси могу да утичу на заинте-
ресованост публике и медија. Дакле, да би се креирао програмски квали-
тет и створила позитивна конкуренција у својеврсној борби за видљивост 
програма, важно је да идентитет установе буде јасан; да естетски и про-
грамски критеријуми буду дефинисани и прецизно формулисани; да се 
програми визуелне уметности популаризују; да изложбе буду аутентичне.  
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Однос са уметницима

Питања из овог сегмента односе се на све аспекте сарадње галерија и 
уметника: профил и селекција излагача, облици и трајање сарадње. Јасно 
је да су уметници у Србији све више ослоњени на сопствене снаге, највише 
услед недостатка материјалних и техничких могућности и подршке, а што 
се нарочито односи на младе неафирмисане уметнике42. Стога би у нашим 
галеријама запослени требало да се труде да у њиховим просторима умет-
ници пронађу сигурно упориште за своју продукцију, да их промовишу на 
што квалитетнији начин, да пласирају њихове пројекте, да прате њихов 
рад и, по могућству, презентују на међународном нивоу. Важно је да успо-
ставе и дугорочну сарадњу са уметницима и отвореност према њима, на-
рочито у пружању горе наведених услуга, али и у подршци другог типа. Из 
овог истраживања се види да у нашим галеријама излажу највише профе-
сионални уметници до 35 година (у 66,7% галерија), потом уметници од 36 
до 55 година старости (63,3%), док је 38,3% одговора везано за излагање 
младих неафирмисаних уметника, студената и др. 

Графикон 13: Заступљеност профила излагача
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Профил и идентитет галерије (уметнички концепт) повезан је са основним 
критеријумима селекције радова, односно одабира излагача.43 Најчешћи 
одговор је да се селекција уметника врши по позиву (у 72% галерија и изла-
гачких простора), што се у нашим условима примењује када је недовољно 
пријављених програма, односно уметника путем конкурса, па је стога 
важно да и то буде резултат стратешког планирања и праћења савремене 
визуелне сцене и рада уметника. Следи инструмент бирања према отво-

42 Mirna Gavrilov, Poboljšanje statusa mladih neafirmisanih umetnika, Zavod za proučavanje 
kulturnog razvitka, Beograd, 2010. 

43 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 63.
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реном конкурсу (избор у 58,5% галерија), који би требало да указује на 
транспарентност рада уметничког савета; а потом и на основу концепта 
уметничког директора (51,7%), што представља ауторитативни и индиви-
дуализовани модел селекције. Мање су заступљени модели: по препору-
ци, на основу награде галерије или на основу праћења рада студената. 
Стандарди пословања галерија огледају се и у условима које обезбе-
ђују уметницима приликом излагања у њиховом простору, па је тако 
уметницима најчешће обезбеђено документовање њихове изложбе (у 
74,4% галерија), потом каталог (71,9% одговора), коктел након отварања 
(47,9%), превоз (43,8% одговора), као и писање текста за изложбу (у 43,8% 
случајева). Највећи проценат код финансијског обезбеђивања продукције 
радова – 35,5% иде за одговор „понекад“, док је само 10% оних који су дали 
позитиван одговор за ову врсту подршке. Ово је индикативан податак који 
је показатељ успеха и професионализма једне галерије44, али и друштве-
ног и економског стања галеријског система у Србији уопште.

Графикон 14: Услови који су обезбеђени уметницима приликом излагања
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Питање које се тиче дозвола за измену излагачког простора и интервенције 
у њему, у сврху излагања радова, наизглед нема директне везе са одно-
сом према излагачима. Међутим, добијени одговори показују колико 
могућност манипулације простором директно утиче на уметнички кон-
цепт изложбе. У нашим галеријским и излагачким просторима, 56,2% њих 
дозвољава бушење зидова и плафона, исти проценат допушта додавање 
преградних зидова, а у 71,9% њих омогућено је и директно аплицирање 
радова на зидове. 

44 Исто, стр. 67.



ПРОГРАМСКА И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ГАЛЕРИЈА И ИЗЛАГАЧКИХ ПРОСТОРА У СРБИЈИ

|  33 |

Политика излагачких простора и галерија у Србији је, у погледу сарадње 
са уметницима, показала да 73,6% заступа оба вида сарадње – кратко-
рочну и дугорочну, дакле са једне стране велики број излагача и излож-
би, а са друге стране и дуготрајни рад на развоју талента и професионал-
них вештина уметника45. Највећи проценат одговора о томе шта у нашим 
условима подразумева дугорочна сарадња са уметницима односи се на 
појављивање у медијима (одговор заступљен чак у 82,5% галерија и из-
лагачких простора), потом на повезивање излагача са другим професио-
налцима у области културе (80,6% одговора), на обавештавање излагача о 
конкурсима (у 59,2% случајева), а мањи проценат на њихово укључивање 
у пројекте у иностранству, на омогућавање продаје њихових радова, те на 
излагање portfolia уметника на сајту галерије.

Графикон 15: Дугорочна сарадња са уметницима
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С тим у вези, на крају ове групе питања, добили смо податак да је тек у 
32,2% галерија откривен неки врсни уметник који је одатле „лансиран у 
свет“ савременог визуелног стваралаштва46.

Однос са публиком

У овом сету питања анализиран је проблем ангажованости галерија и изла-
гачких простора на пољу познавања и повезивања са публиком. Једна од 

45 N. Mihaljinac, u: D. Tadić, Galerije i izložbeni prostori savremene vizuelne umetnosti i multimedi-
je u Srbiji, Udruženje građana „Anonymous said:“, Beograd, 2011, str. 51.

46 Такође, један од проблема је што данас има доста наших уметника који постоје на 
међународној сцени и имају озбиљну позицију у иностранству, али немају никакву под-
ршку нити су препознати у својој земљи. Видети: http://www.novimagazin.rs/opusteno/
dunja-blazevic-o-umetnosti-danas-kulturi-umetnicima.
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карактеристика галеријског деловања – организовања изложби и кусто-
ске ангажованости – јесте стварање и развијање културних и уметничких 
потреба и навика код посетилаца. Као најважнији параметри за опстајање 
самих галерија, посетиоци су ти према којима би требало ускладити адек-
ватан начин представљања и тумачења концепта савремене уметности, 
ради испуњавања очекивања и интересовања публике, као и пружања 
могућности избора. Један сегмент галеријског менаџмента и маркетинга 
обухвата рад са публиком, а да би он био успешно спроведен, неопход-
но је одабрати циљну популацију и сагледати којој се публици обраћа 
одређена излагачка галерија. У првом питању понуђено је седамнаест 
одговора који се односе на различите циљне групе (нпр: студенти, треће 
доба, аматери, стручна публика, деца). Поред тога, постављена су питања 
о лојалности публике и о примарним циљним групама, јер могу директно 
да упуте на програмски идентитет и мисију галерије или излагачког про-
стора. Тако, резултати показују да своју лојалну публику има 95% галерија. 
Даље, највећи проценат (21,7%) као примарну циљну групу издваја младе 
до 35 година, потом следи одговор од 20,8% да су „сви“ та циљна група, 
док је на трећем месту „стручна публика“ са 12,5%. Код првог одговора, за-
послени у галеријама би требало да испитају особине своје циљне групе 
– да се упознају са њиховим навикама, потребама, слободним временом,
интересовањима, мотивима посете47 итд. Што се тиче другог и трећег од-
говора, ово би били најнепожељнији избори за креирање пословне и про-
грамске политике галерије, јер је велика грешка уколико се избор са једне
стране усмери на најширу могућу публику, а са друге стране уколико се га-
леристи обраћају веома уској циљној групи. Можда овде лежи одговор на
питање зашто су наше галерије често празне, а који би могао да се преточи 
у изазов под именом „развој публике“, те да се различитим маркетиншким,
као и аниматорским активностима циљна публика боље обликује и тако
добије флексибилнија групација чије је потребе и интересовања могуће
задовољити, али и развити.
Важна су и питања која се тичу напора галерија и излагачких простора да 
покажу своју отвореност према публици и да остваре комуникацију са 
својим циљним групама. Наиме, запослени у галеријама се могу посматра-
ти као медијатори који, уз помоћ аниматорских активности, олакшавају 
разумевање савремене уметности. Такође, истражена је активност галерија 
и излагачких простора везана за инструменте развоја културних потреба 
и медијације (стручна вођења, представљања уметника, каталози и леген-
де, текстови и сл.), као и реализација анимационих пројеката интерактив-
ног садржаја (фестивалске акције, едукативна анимација, интервенције у 
јавном простору, забавни програми). Тако се из анализе резултата показа-

47 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 74.
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ло да запослени приближавају публици концепт изложбе на више начина, 
а најчешћи одговори су: путем каталога (у 93,4% галерија), легенди и текста 
(избор у 81,8% галерија), интернет сајта (76% одговора), потом кроз програ-
ме у којима уметници представљају свој рад (што је заступљено повремено 
код 65,3% случајева), као и путем представљања рада уметника од стране 
теоретичара, кустоса и других културних стручњака (54,5% одговора). 

Графикон 16: Начини на које кустоси приближавају концепт изложбе публици
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Из претходног истраживања посетилаца наших галерија (Martinović, 2012) 
видело се да постоји више начина обавештавања о програмима у нашим 
изложбеним просторима, али да се анкетирани највише информишу „у 
пролазу“, на згради галерије, на билбордима или другим натписима у гра-
ду, потом преко медија... (ТВ, радио, штампа), преко веб сајта галерије, пу-
тем sms-а, штампаних и електронских позивница. 
Што се тиче канала комуникације, највише користе мејлинг листе (68,6% 
одговора), штампане и електронске медије (57% одговора), сајт галерије 
(54,5%), друштвене мреже и портале (51,2% одговора), док се штампа-
не позивнице шаљу у 45,5% случајева. Даље, места за седење има 59,5% 
галерија, кафетерију 14,9%, што говори не само о њиховој опремљености 
већ и о жељи да се публика осећа опуштеније у њиховом простору, те да 
може да се задржи и дуже.
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Графикон 17: Канали комуникације кустоса и публике

Сарадња и учешће на сцени

Синергија рада свих организација у култури, размена, повезивање, 
колегијалност, заступање заједничких интереса, неки су од кључних фак-
тора развоја система културе, што је у Србији заступљено у 93,4% случајева 
галерија и излагачких простора, док тек 7 изложбених галерија не остварује 
никакву сарадњу. Првенствено, важна је међугалеријска сарадња, као и 
сарадња са организацијама из области филма, музике, извођачких умет-
ности, издаваштва и сл, са организацијама других друштвених делатно-
сти – туризмом, привредом, науком, образовањем, као и интерсекторска 
(јавни, приватни, цивилни). Питања из овог сегмента анализирају врсту и 
динамику сарадње коју галерије и излагачки простори остварују са оста-
лим актерима који учествују у формирању сцене савремених визуелних 
уметности, као што су друге галерије, музеји или пак културни центри. 
Сарадња галерија са установама истог или различитог типа, из других 
ресора и сектора, може да се огледа у: покретању заједничких програ-
ма и пројеката; у јавном деловању, друштвеном активизму, лобирању; у 
развијању едукативног програма ка младим људима; у сарадњи са обра-
зовним установама и невладиним сектором ради стварања платформе за 
повезивање културе, уметности и образовања. 
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Графикон 18: Међугалеријска сарадња
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Када издвојимо међугалеријску сарадњу, најчешћи одговор (39,3%) тиче 
се сарадње једном у шест месеци, потом једном годишње (27,4%), а тек 
16,2% њих међусобно сарађује више пута током периода од три месеца. Са 
музејима је најзаступљенија сарадња једном годишње (30%), а оних који 
сарађују са њима више пута у три месеца је 18,8%, док 12 галерија уопште 
не сарађује са музејима. Са културним центрима је врло слична расподела 
одговора. Овде треба узети у обзир да се известан број излагачких про-
стора налази управо у склопу музеја или пак културних центара. Када је 
реч о динамици сарадње са организацијама из других области културе, 
29,1% њих сарађује једном годишње са овим организацијама, али зато 
26,5% сарађује неколико пута у три месеца, а једном у шест месеци 25,6%.  
Што се тиче сарадње са научноистраживачким и образовним установама, 
проценат је највећи код ставке „више пута у три месеца“ (29,1%), потом 
код ставке „једном годишње“ (27,4%), па „једном у шест месеци“ (23,1%); 
са организацијама које се баве туризмом 27,4% галерија сарађује једном 
годишње, а 24,8% њих уопште не сарађује са туристичким организацијама; 
са привредом не сарађује 36,8% галерија, док 19,7% галерија сарађује у про-
секу једном годишње са овим организацијама. Очекивано, најзаступљенија 
је сарадња са јавним сектором (61,5%), потом са цивилним (29,1%), па са 
приватним – са којим сарађује тек 14 галерија и излагачких простора. 
Занимљиво је питање да ли и на који начин галерије међусобно сарађују на 
додирним програмским и идејним тачкама, не само у техничкој помоћи.48 
Иако је још увек највише присутна сарадња на размени мобилијара и тех-
нике, те на бази позајмица и логистичке подршке, доста је заступљена и 
сарадња на осмишљавању и вођењу пројеката кроз партнерства са дру-
гим галеријама и сродним организацијама, путем копродукције, размене 

48 С обзиром на то да је на овим питањима уочен велики проценат оних који нису дали од-
говор, податке смо изнели на дескриптиван начин.  
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програма, те умрежавања. Најмање је заступљено „удруживање у циљу 
решавања препознатих проблема“, типа јавног деловања, лобирања и сл. 
Додатно, на питање о томе да ли галерије и излагачки простори иницирају 
или учествују у лобистичким акцијама и акцијама добијања подршке, 
68,6% њих је негативно одговорило, а тек 21,5% се труди да утиче на ло-
калну и државну управу и да јавно заговара одређене промене. 

Графикон 19: Видови међугалеријске (не)сарадње 
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Даље, овим корпусом обухваћена је и тема развоја професија, као што 
су: архитекте, кустоси, теоретичари, маркетинг стручњаци, економисти, 
те њиховог укључивања у систем визуелних уметности. Сарадњу са њима 
успоставља 81% галерија, и то са кустосима – на селекцији, реализацији 
ауторских пројеката, преко позајмица, као члановима програмског са-
вета, на заједничком стварању и реализовању програма, презентација, 
истраживања, на документовању, организовању радионица; са архи-
тектама – на пројектовању и дизајнирању поставки, реконструкцији и 
одржавању објеката под заштитом, адаптацији објеката; са теоретичари-
ма уметности – на организовању семинара, предавања, стручних скупова, 
на писању стручних текстова, рецензија, на осмишљавању поставки; са 
менаџерима у култури – на пословима „фандрејзинга“, односа са јавношћу, 
израде програма, организацији и реализацији програма, јавних дискусија, 
писању критике, конципирању посебних програма, копродукције; са 
професионалцима из области маркетинга – на најавама и контактима са 
медијима, промотивним кампањама, консултацијама, односима са спонзо-
рима; са економистима – на одређивању и исплаћивању хонорара, посло-
вима јавних набавки; а присутна је и сарадња са филмским сниматељима 
на снимању прилога о граду, згради галерије, потом са факултетима, музи-
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чарима итд. Значајно је и питање учешћа волонтера у раду галерија и изла-
гачких простора, јер оваква пракса није заступљена у довољној мери, а мо-
же да буде веома корисна у процесу образовања стручњака, као и напре-
тка самих организација и установа културе. Већина галерија и излагачких 
простора у Србији ангажује волонтере повремено (61,2% њих), оних који 
то често практикују је 22,3%, а оних који их уопште не ангажују има 16,5%. 
На крају, одговори на питање о томе шта представници галерија и изла-
гачких простора виде као главни проблем и основну предност сцене сав-
ремених визуелних уметности пружили су драгоцене информације које 
могу бити узете у обзир у процесу доношења одлука о приоритетима на-
ционалне и локалне културне политике. Најчешће су наведени проблеми 
лоше материјалне и финансијске ситуације наших галеријских и излагач-
ких простора, незнатне ме дијске подршке, незаинтересованости државе 
и друштва за проблеме и статус уметника, те недостатак простора, тржиш-
та визуелне сцене, непримењивање децентрализације, неподстицање 
објављивања публикација које би се бавиле савременом уметношћу и 
праксом... Све ово говори о одсуству континуиране и системске подршке 
области визуелних уметности од стране државе, као и о непостојању 
свести да уметност носи велики значај и смисао за наше друштво, те да 
галеријски систем треба да креирају стручни људи. Предност се види у 
постојању великог уметничког потенцијала, креативности и ентузијазма 
међу уметницима, разноликости уметничке сцене, великог броја садржаја, 
па и у самоорганизовању уметника у неформалне групе. Такође, потребно 
је да и запослени у галеријским и излагачким просторима редефинишу 
своју улогу и приоритете; систематизују свој рад; повећају професионал-
ност и комуникативност, међусобну умреженост и сарадњу; да се ангажују 
на пољу стварања нове и едуковане публике, као и стручњака за савре-
мену визуелну сцену; да иницирају сарадњу на локалном, регионалном и 
међународном нивоу; да раде на изградњи односа према колекционари-
ма, али и на већој подршци и промоцији самих уметника.

Међународна сарадња

Питања о сарадњи галерија и излагачких простора са иностранством 
осмишљена су тако да истраже опсег могућности и облике међунарне 
сарадње која је веома важна пре свега за напредовање и промовисање 
домаћих уметника и кустоса. Такође, овде су обухваћени и они облици 
сарадње за које су неопходни знатни финансијски издаци, као што су: кон-
тинуирана професионална сарадња са стручњацима и организацијама из 
иностранства (28,9% њих сарађује) или иностраним кустосима49 – 41,3%; 

49 Наши кустоси највише сарађују са кустосима из Немачке, САД, Хрватске, Бугарске, а по-
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учешће на иностраним изложбама и у пројектима (39,7% њих је учество-
вало); излагање иностраних уметника (77,7% наших галерија излаже де-
ла ових уметника)50. Интеракција са међународним културним токовима, 
сарадња са релевантним иностраним актерима, коришћење локалних ре-
сурса ради умрежавања у светске културне токове – могу дати значајне 
импулсе развоју домаћих галерија51.

Графикон 20: Учешће на изложбама и пројектима у иностранству
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Графикон 21: Излагање дела иностраних уметника
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том и Аустрије, Италије, Француске, Мађарске, Словеније и В. Британије.
50 Највише излажу дела уметника из Француске, Немачке, Хрватске, Бугарске, Италије, 

Аустрије, Мађарске. 
51 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 116.
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Избор радова из иностранства (питање са вишеструким одговорима) 
се врши на првом месту по препоруци домаћих уметника и сарадника 
(у 68,4% галерија), потом по препоруци иностраних уметника и сарад-
ника (у 41,1% галерија), као и по конкурсу (једнаки проценат), док се у 
34,7% галерија и излагачких простора избор врши праћењем иностране 
продукције. Дакле, неопходно је да се најпре пронађе заједнички инте-
рес иностраних и наших галерија и уметника, што је свакако повезано са 
економским стањем земље. Но, заступљени су и други видови промоције 
галерија и уметника у Србији усмерени на отварање ка свету, а који не 
захтевају значајна новчана средства, као што су: а) интернет презентација 
галерија на страним језицима и истицање „портфолија“ уметника; б) пре-
вод текстова на стране језике – 63,6% њих то чини (и то најчешће на енгле-
ски, француски, немачки, мађарски, италијански), док 32,2% не преводи 
текстове; в) чланство у европским и светским мрежама, где се тек 21,5% 
галерија може тиме похвалити (и то највише чланством у ICOM, Balkan mu-
seum networku, AICA); г) могућност benchmarkingа, односно процеса орга-
низационог развоја установе који подразумева налажење узора у некој 
иностраној галерији, што је потврдило само 13,2% галерија. 

Графикон 22: Превод текстова на стране језике
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Такође, у овом делу упитника, од представника галерија и излагачких 
простора очекивало се да одреде земљу или групу земаља са којом би 
првенствено желели да остваре стратешко партнерство и сарадњу. За 
овакву врсту повезивања заинтересовано је 63,6% испитаника у нашим 
галеријама и излагачким просторима, а земље са којима би највише во-
лели стратешки да сарађују су следеће: земље региона бивше Југославије, 
Немачка, Француска, Италија, Бугарска. Према мишљењу испитаника, ак-
тери у систему визуелних уметности који имају кључну улогу у подршци 
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пројектима међународне сарадње су: 1. Министарство културе (у 55% 
случајева); 2. локалне самоуправе (у 45% случајева); 3. појединци (41,7% 
одговора); 4. иностране амбасаде и културни центри у Србији (39,2% од-
говора), а нешто мање одговора било је везано за „иностране фондације и 
спонзоре“, као и „домаће фондације и спонзоре“. 

Графикон 23: Кључни актери у подршци систему визуелних уметности
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Анализа одговора на питање о положају и заступљености домаће визу-
елне сцене у иностраним оквирима открива да је ово проблем на коме 
треба радити, јер је наша сцена слабо видљива, недовољно промовисана, 
није институционализована, што је повезано са недефинисаном култур-
ном политиком и неразвијеном стратегијом међународног повезивања. 
Такође, заступљено је мишљење да је сцена визуелних уметности у Србији 
некомпатибилна са савременим продукцијским стандардима у уметно-
сти и култури Запада. Ово се запажа у: слабом промовисању интеркул-
туралних вредности; недовољној презентацији савремене уметничке 
продукције и културног наслеђа Србије ван њених граница; непостојању 
интензивније међународне сарадње и размене; необезбеђивању органи-
зованог наступа на интернационалним манифестацијама; недовољном 
увиду у савремене европске галеријске, уметничке и музеолошке токове; 
непостојању могућности за усавршавањем наших уметника и галериста 
(што кроз обезбеђивање путовања, што кроз додељивање стипендија или 
кроз могућност обуке нпр. за аплицирање на међународне конкурсе и 
сл.), па и за чешћим гостовањем иностраних уметника и стручњака. Стога 
је велики део ангажовања у правцу бољег међународног умрежавања и 
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промовисања базиран на капацитетима и иницијативама појединаца, као 
и самих уметника.

Финансирање и маркетинг

Значај успешног финансирања и маркетинга галерија за развој целокуп-
ног система и тржишта савремене уметности је несумњив, али у Србији се 
опажају велике слабости у овом сегменту, па је зато неопходно приступи-
ти његовој озбиљној стратешкој анализи, као и пружити инструменте за 
његово унапређење од стране доносилаца одлука. Финасијска подршка ви-
зуелним уметностима доступна је преко три буџетске линије: националне, 
регионалне и општинске (локалне), као и кроз аплицирање на годишњим 
конкурсима52, преко спонзорстава и путем „фандрејзинга“. Обезбеђивање 
средстава у случају домаћих галерија и излагачких простора најчешће иде 
преко државних буџетских извора, али заступљен је и мешовити начин – 
када им је из државног буџета обезбеђен један део финансија за „текуће 
трошкове“, док за програме средства морају да остварују тржишно53, па је 
зато важно да изложе јасно дефинисан концепт (кустоски, ауторски, умет-
нички). Ипак, оно што је свакако неопходно јесте стварање нових модела 
финансирања културе, а то је реално једино кроз ефикасно повезивање 
Министарства културе, Министарства економије и различитих нивоа ло-
калне управе, медија, фондација, европских фондова54. 
Постоје начини да галеријски систем пружи допринос стварању тржиш-
та уметничких радова, односно да и непрофитне галерије учествују на 
тржишту, на пример кроз продају и откуп уметничких дела. Да је продајна 
функција наших галерија смањена, а самим тим и пласирање уметнич-
ких дела на тржиште, види се из податка да је само њих 24,8% у перио-
ду од 2010. до 2012. године продало неко дело (и то у распону од два до 
сто уметничких радова), а 29,8% њих је посредовало у продаји између 
два и тридесет радова. Даље, учешће на тржишту се остварује и, рецимо, 

52 Конкурс Министарства за финансирање и суфинансирање пројеката из области савре-
меног стваралаштва у РС а који се односи на пројекте из области ликовне, примењене, 
визуелне уметности обухвата: годишње програме галерија и изложбених простора (са 
могућношћу финансирања куповине техничке опреме и уређења изгледа галерија и 
изложбених простора); пројекте настајања нове уметничке продукције; међународне 
пројекте домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно оних који се 
реализују у региону и у иностранству. Видети: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/kon-
kurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republi-
ci-srbiji-u-2017--godini.

53 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 95.
54 Zapadni Balkan: regionalno umetničko tržište, a ne fikcija?, ur. Gojko Rikalović, “Anonymous 

said:”, Beograd, 2012, str. 95.
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формирањем консензуса о цени радова (која се најчешће одређује у одно-
су на афирмисаност уметника) или побољшањем услова продаје. Развој 
колекционарства не само да уводи нове актере у социокултурни систем 
визуелних уметности (банке, корпорације, мецене новог доба) него и до-
приноси формирању цена радова, етаблирању и афирмацији уметника. 
На питање о сарадњи излагачких простора и галерија са колекционарима 
савремене уметности у земљи и иностранству, скоро половина је одгово-
рила да не успоставља ову врсту сарадње, нешто мање од трећине њих 
сарађује са домаћим колекционарима, док само девет галерија остварује 
сарадњу и са једнима и са другима. 

Графикон 24: Сарадња са колекционарима
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Што се тиче промовисања радова потенцијалним купцима и колекциона-
рима организовањем посебних догађаја или слањем каталога, свега 19% 
њих то ради, док је 66,1% негативних одговора. Изграђујући своје збирке 
системски кроз осмишљене планове, предузећа и корпорације би могле 
умногоме да помогну и допринесу развоју савремене уметности у Србији, 
али је важно најпре да систем у земљи буде уређен, као и да се створе 
повољне економске прилике. 
Значајна питања у овом сегметну тичу се прихода и расхода галерија и 
излагачких простора на годишњем нивоу, што смо мерили процентом 
учешћа извора прихода (типа расхода) у односу на укупан буџет (расход). 
Дакле, нисмо тражили податке о апсолутним износима, а мањи проценат 
не значи нужно и мањи износ новца, па сви наведени резултати, наиме, 
пружају увид у генерални удео појединих ставки прихода и расхода. С 
обзиром на различита обележја галерија (по величини, броју запосле-
них, броју остварених програма), очекивано је да подаци у великој мери 
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варирају, о чему говори и велики распон наведених процената (минимал-
ни и максимални), али су такође откривени и неки типични обрасци. На 
Графикону бр. 25 приказани су подаци о просечном уделу сваког извора 
финансирања у односу на укупан буџет галерије или излагачког простора.

Графикон 25: Просечно учешће извора финансирања у односу на укупан буџет галерије/ 
излагачког простора (изражено у процентима)
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Додатне анализе показале су да у већини случајева расподела уче-
шћа извора финансирања има сличан образац: у највећој мери у буџету 
учествује оснивач (у 45.3% галерија оснивач учествује са најмање 90% од 
укупног буџета), док су приходи од фондација, до нација и спонзорстава 
заступљени у значајно мањој мери (те изворе наводио је релативно мали 
број галерија, при чему је најчешће реч о учешћу мањим од 5%). Слич-
ни подаци су и у вези са учешћем сопствених прихода (иако је њихово 
просечно учешће 17.5%, тај податак се, наиме, заснива на одговорима 46 
галерија, при чему је највећи број њих наводио до 5%). Ако се узме у об-
зир податак да је оснивач у највећем броју случајева локална самоупра-
ва, а да у финансирању учествују и други нивои државне управе, онда је 
јасно да у домаћим галеријама доминирају средства из државног буџета. 
Мали је број тржишно оријентисаних галерија или оних који успевају 
да остваре средства уз помоћ спонзора, донатора, фондација. Међутим, 
такође постоје и галерије које аплицирају код фондација, креирају спон-
зорске пакете, продају уметничка дела, публикације итд, остварујући тако 
одређене приходе који им омогућавају бољу техничку опремљеност, не-
опходне грађевинске радове, али и реализацију специјалних програма и 
пројеката којима могу да скрену пажњу јавности на себе. 
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У тржишно финансирање убраја се и стицање сопствених прихода, које на-
ше галерије и излагачки простори остварују највише про да јом публикација 
и каталога (36%), издавањем простора (36%), про дајом уметничких радо-
ва (29,2%), потом пружањем услуга партнерским институцијама (15,7%), 
наплаћивањем партиципације приликом пријављивања на конкурс за излож-
бе (9,0%), наплаћивањем па ртиципације приликом организовања изложбе 
(7,9%), органи зо вањем посебних догађаја (7,9%), као и на разне друге начине. 

Графикон 26: Просечан удео ставки расхода у односу на укупан расход галерије/ излагачког 
простора (изражено у процентима)
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На Графикону бр. 26 приказани су подаци о просечном учешћу ставки 
расхода у односу на укупан расход галерије/ излагачког простора. Наи-
ме, из попуњених табела расхода види се да се за плате и хонораре запо-
сленима просечно издваја око 42% од укупног буџета, док се мањи про-
центи издвајају за штампу материјала, материјалне трошкове и трошкове 
продукције (хонорари спољних сарадника, поставке изложби, транспорт 
и превоз уметничких дела и сл.). Галерије и излагачки простори најмање 
троше за издатке типа: смештај и исхрана учесника у пројектима, дизајн 
и прелом штампаног материјала, маркетинг и PR активности, куповина 
техничке опреме, писање текстова за каталоге, коктели и репрезентације, 
превод и лектура, смештај представника галерија у иностранству; то су 
трошкови који су исказани мањим просечним уделом. Као и у случају при-
хода, изражена је варијабилност наведених процената кроз дескриптивну 
статистику. Овде је важно нагласити да велики број галерија није доставио 
податке, што треба узети у обзир приликом њиховог тумачења. 
Непрофитне галерије могу да се финансирају „тржишно“, а главне актив-
ности за овакав вид прикупљања средстава везане су за fundraising – њим 
се бави 40,5% галерија и излагачких простора, док је 56,2% представника 
галерија и излагачких простора који није искусио овај начин прикупљања 
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материјалних средстава или подршке (од фондација, компанија, привред-
них субјеката и сл.). Ипак, постоје примери добре праксе када говоримо 
о добијању материјалних средстава (grantovа) иностраних фондација, 
што показује да постоје могућности за другачије размишљање, у смис-
лу пројектне оријентације.55 Најчешћи финансијери су најпре амбасаде 
страних земаља код нас (Холандије, Јапана, Немачке, Канаде, Шведске, 
Норвешке, Аустрије и др.), потом установе културе других земаља које 
негују међународну културну сарадњу (нпр. Гете институт, Аустријски 
културни форум, Британски савет, Француски институт, Шведски инсти-
тут), фондације које имају своје канцеларије и у Србији (нпр. Pro Helvetia –  
Швајцарски програм за културу, European Commission – Центар за европске 
пројекте, Open Society Foundation Serbia, Erste Stiftung Serbia), а потом и ино-
стране фондације које помажу уметничке програме, програме креативне 
индустрије, програме за кустосе и сл. или уметничке, кустоске и сл. пројекте 
Југоисточне Европе (European Cultural Foundation, Stimulerings fonds, Art 
Matters Foundation, Mondriaan Fund, Cultural heritage without borders, Elysée 
Foundation и др.)56. Приликом аплицирања код већине фондација, често 
је неопходно и пожељно успоставити партнерства са другим установама 
културе, било у земљи било у региону (партнерски регионални пројекти), 
ради лакшег добијања материјалних средстава. Као део галеријског 
истраживања, такође се отвара могућност испитивања начина на које раз-
личити облици финансирања утичу на усвајање концепције програма. На 
пример, сарадња са иностранством даје „репере“ за вредновање локалне 
продукције, проширујући понуду и потражњу, тако развијајући и тржиште. 
Важан део излагачке политике јесте и маркетиншки приступ – усмеравање 
на бројне активности промовисања и рекламирања изложбе – као 
најважнијег вида дифузије дела визуелне уметности – и пратећих ак-
тивности. Потребно је најпре истражити изложбену делатност уопште, 
потом тржиште, публику (циљне групе), утврдити концепт по којој ће 
одређена галерија бити препознатљива, издвојити оно што су њени 
највећи потенцијали и др, па резултате и сазнања уобличити у стратегију 
позиционирања у јавности. Томе у великој мери може да допринесе 
постојање маркетинг службе, консултовање са стручњацима из ове об-
ласти, али првенствено израда маркетинг плана као врсте стратегије 

55 Није велики број галерија и излагачких простора који су попунили ову табелу или који 
су имали прилику да добију средства од иностраних фондова. Међу њима су: Галерија 
Art55 из Ниша, MAS из Оџака, “Terra” из Кикинде, Улична галерија из Београда, Графички 
колектив, Ремонт, НМ Ниш, МСУБ, Културни центар Београд, Пароброд, НМ Зрењанин, 
Салон МСУ, КЦ Град, Галерија „Складиште“ из Суботице, ЦЗКД, Галерија савремене ли-
ковне уметности Ниш и др.

56 Овде треба поменути и финансијску подршку путем програма „Култура 2007–2013“ Тач-
ке културног контакта Србије, Одељења за међународну сарадњу Министарства култу-
ре и информисања Србије.
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галерије или пак установе културе. Наше истраживање показује да око 
63% ових установа још увек не поседује маркетинг план са разрађеним 
акцијама и понудама по пројекту. У периоду од 2010. до 2012. године, 
рекламну кампању, као важан маркетиншки инструмент, организовало 
37,2% изложбених галерија, али би овде требало имати у виду и сâм начин 
промовисања пројеката и пласирања информације. 

Графикон 27: Маркетинг план

37.2%

62.8%

Да Не

На крају овог сегмента упитника, поставили смо отворена питања о стању 
тржишта визуелне уметности и колекционарства у Србији према мишљењу 
запослених. Што се тиче тржишта визуелне уметности, 54,5% њих сматра 
да је оно недовољно развијено, кустоси само једне галерије сматрају да 
јесте развијено, док кустоси из две галерије немају увид у стање домаћег 
тржишта визуелне уметности (како је наведено, „због изразите централизо-
ваности визуелне сцене“). 

Графикон 28: Стање тржишта визуелне уметности

54.5%

43.0%

1.7% 0.8%

Недовољно развијено Без одговора Без увида у стање Довољно развијено
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Што се тиче стања у области колекционарства визуелне уметности, 
њих 24,8% је одговорило да постоје приватне али још увек недовољно 
развијене збирке савремене уметности, 19,8% да не постоји у свом правом 
виду (односно да је нетранспарентно), а кустоси девет галерија/ излагачких 
простора одговорили су да немају увид у стање колекционарства у Србији. 

Графикон 29: Стање колекционарства визуелне уметности

47.9%

24.8%

19.8%

7.4%

Без одговора Недовољно развијено Не постоји у правом виду Без увида у стање

Велики је проценат оних који нису одговорили, што у извесној мери може 
да одражава незаинтересованост и непостојање става о овим питањима, 
али и чињеницу да галерије, услед механизама културне, економске и за-
конодавне политике, немају великог утицаја на формирање цена уметнич-
ких радова. Могло би се закључити да тржишни систем визуелних уметно-
сти код нас још увек слабо функционише, па стога не може битно да утиче 
на актуелну сцену визуелних уметности. Колекционирање модерних и сав-
ремених уметничких дела постоји, али се оно развија највише захваљујући 
приватним иницијативама које онда диктирају који ће се уметници наћи 
на тржишту (нпр. највише су заступљени „елитни“ уметници, а мање млади 
неафирмисани). Такође, са једне стране недостаје куповна моћ људи, а са 
друге стране нису успостављени адекватни вредносни критеријуми, као 
и правна регулатива коју би требало држава да донесе да би се трговина 
уметничким делима увела у легалне финансијске токове, али и да би се 
предузећа и корпорације стимулисали да инвестирају у уметност. 
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Излагачка политика и визуелни идентитет

Визуелни идентитет галерија и излагачких простора конструише и 
рефлектује њихов целокупни идентитет. Стога, питања из овог сегмен-
та треба да открију да ли галерије и излагачки простори воде бригу о 
изграђивању кохерентног идентитета, јасног и видљивог, савременог и 
упечатљивог у свим нивоима њиховог представљања, од самог простор-
ног изгледа, имена, логоа, излога или слогана, преко брошура, каталога, 
информативних паноа, до програма и специфичних догађаја. Тако смо 
открили да 77,7% галерија и излагачких простора има осмишљени уни-
формни дизајн визуелног материјала препознатљивих елемената, уса-
глашеног дизајна електронског и штампаног материјала, док скоро 20% 
њих још увек не негује политику визуелног идентитета. Најчешће визу-
елни материјал креира професионални графички дизајнер (28%), кустос 
или неко од запослених (26%) или стално запослени графички дизајнер 
(23%). Даље, 38% њих је редефинисало свој логотип од оснивања, што 
указује на поновно одређивање или истицање карактеристичних вред-
носних циљева (који прате мисију установе), самог имиџа галерије, као 
и на преузимање конкретније оријентације и улоге у локалној заједници 
друштву, чак и региону. Ипак, већи је проценат оних који то нису урадили 
(око 59%), иако би то требало да буде први корак ка јачању репутације 
установе и стварању комуникације са домаћом средином, али и са ширим 
регионалним окружењем. 

Графикон 30: Логотип галерије/ излагачког простора

58.7%

38.0%

3.3%

Није дефинисан Јесте дефинисан Без одговора

Део визуелног идентитета јесте и интернет презентација, изглед запосле-
них, поставке изложби које говоре о одређеном излагачком концепту и 
истицању његових специфичности. Наиме, свака галерија је јединствена у 
свом просторном, временском друштвеном и културном контексту, као и 
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начину обликовања излагачке политике, што чини део система визуелних 
уметности у Србији. Стога је важно да поседује план свог простора, јер то 
говори о професионализму и раду једне овакве установе: само 10% њих 
нема тлоцрт галерије, док га 87% поседује.
Када је реч о излагачкој политици – она је показатељ нивоа изложбених 
стандарда, отворености галерија и излагачких простора према уметни-
цима и јавности, прихватања нових пракси и иницијатива. Иновативност 
би се огледала у увођењу и неговању напреднијих техника комуникације 
и презентације, уз поштовање дијалектичког односа између артефакта и 
других медија, да би јединственост простора визуелних уметности дошла 
до изражаја и учинила доступнијом и занимљивијом за јавност. Важан је 
наратив, али и интерпретативни и технички избори – у циљу артикулисања 
целокупног простора, те омогућавања циркулисања посетилаца. Постав-
ке најчешће осмишљава кустос, и то у 37% случајева, а потом и сам умет-
ник (у око 34% случајева). 

Графикон 31: Осмишљавање поставке

37.1%

33.7%

14.4%

12.4%
2.5%

Кустос Уметник Галериста Више аутора Архитекта

Ово подразумева уобличавање наратива, структуре и појавности изложе-
них предмета, али и питања саме репрезентације, као и баланса између 
свега наведеног. Да би се ресурси наших галеријских и излагачких просто-
ра искористили на што бољи начин, те омогућило приближавање жељене 
области „свакодневном“ животу и њено адекватно презентовање посети-
оцима, било би корисно успоставити сарадњу и са добрим дизајнерима. 
Даље, резултати ранијег истраживања (Martinović, 2012) показали су да су 
дугорочни циљеви домаћих галерија везани првенствено за одржавање 



ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

|  52 |

стандарда излагачког концепта у техничком и техно лошком погледу. За-
то су у овом истраживању постављена и питања о стању и уређености 
простора (квалитет осветљења, пода, окреченост зидова, систем качења, 
поседовање додатних простора), технике и мобилијара (квалитету по-
стамената, поседовању рефлектора, пројектора, видео бимова и др.). 
Добијени су подаци о проценту неопходности пружања подршке технич-
ком опремању галерија и излагачких простора. Тако је њих 30,6% одго-
ворило да кречи свој изложбени простор једном у годину дана, а једнаки 
проценат да то ради у интервалу „више од две године“, што умногоме 
расветљава ситуацију у нашим просторима који негују визуелну умет-
ност. Најчешћи одговори на питање о квалитету осветљења јесу – „добро“ 
(45,5%) и „подношљиво“ (33,1%), док је само 13 њих дало одличну оцену; 
сличан распоред процената запажа се и приликом оцењивања квалитета 
постамената. 

Графикон 32: Квалитет осветљења и постамената
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Постаменти Осветљење

Што се тиче материјала од којег је направљен под, у 30,7% случајева то 
је мермер, 22% галерија има керамичке плочице на поду, 19,7% има пар-
кет, а 11,7% ламинат. Често је за ефикасније функционисање неопходно 
адаптирати постојећи простор према потребама конкретног пројекта 
или програма. То би значило поседовање покретних зидова, добре рас-
вете, пројекционе апаратуре, компјутера одређених перформанси итд, 
зато што су радови који се креирају у данашње време продукцијски и из-
лагачки захтевнији и савременији. Ипак, и додатне просторије чине не-
опходност нормалног функционисања галеријског и излагачког просто-
ра, те тако канцеларију поседује 81% њих, депо 71% галерија, простор за 
архивирање документације – 44,6%, библиотеку око 44% њих итд.
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Односи са јавношћу и развој публике

У савременим околностима, када садржаји сами по себи често нису 
довољни за привлачење публике, а такође ни сви програми једне галерије 
не могу бити по мери свачијег укуса, важно је изборити се за медијски про-
стор, видљивост програма, јаснији идентитет, квалитет актера, комуни-
кативност пројеката и за можда најзначајнију ствар – циљну публику или 
интересну групу. Целокупни процес креирања односа са јавношћу подраз-
умева: истраживање стања – окружења, јавности; планирање програма: 
циљева, стратегија, тактика, ресурса; деловање и комуникацију са јавношћу, 
медијима, публиком; евалуацију, односно процену успешности резултата, па 
је зато неопходно овде указати на важност развијања свих ступњева односа 
са јавношћу (како интерних, тако и екстерних). У овом сегменту упитника, 
најпре смо желели да испитамо да ли у истраженим галеријама и излагач-
ким просторима постоји кадар који се бави односима са јавношћу, и дошли 
смо до податка да у 30,6% случајева он функционише, али у 2/3 галерија и 
излагачких простора још није установљен, било због систематизације рад-
них места било због тешког финансијског положаја установа које пласирају 
визуелне уметности. Ипак, треба нагласити да је за проширење граница 
галеријске делатности неопходно афирмисати ново занимање – кустос за 
односе са јавношћу.

Графикон 33: Постојање кадра за односе са јавношћу
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2.5%

Не Да Без одговора

С тим у вези јесте и питање о постојању PR стратегије, на које смо добили 
релативно уједначене позитивне и негативне одговоре: 49% је оних који 
изјављују да имају стратегију односа са јавношћу, а 45,5% је оних који је 
немају. PR стратегија подразумева да у овом случају установа или про-
стор визуелне уметности осмишљава на годишњем плану комуникацију 
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са одабраним и детаљно описаним делом јавности57, да што квалитетније 
пошаље информаци, да изведе што бољи наступ у тзв. извангалеријском 
простору, да изгради имиџ и идентитет установе, те како и када организо-
вати медијски догађај.
Један од првих корака би требало да буде припремање диверсифико-
ване листе електронских адреса (мејлинг листе), у коју би ушли: медији, 
уметници, колекционари, стручна јавност итд, а потом и састављање тзв. 
„прес пакета“ (текст за штампу, фотографије, подаци о изложби, галерији 
итд.). Специјалне мејлинг листе поседује 86% галерија и излагачких про-
стора, а њих 76% саставља посебне најаве за медије, за шта је једнако 
важно пронаћи одговарајући начин и формат како би информација би-
ла релевантна и занимљива, а новинари били привучени (тзв. „освајање 
медијског простора“) или пак спонзори, донатори, фондери, колекциона-
ри58. Са новинарима 89,3% њих одржава сталну сарадњу, а најаве и тек-
стови о догађајима у домаћим галеријама и излагачким просторима се 
највише могу наћи на интернет порталима (33,7%), у штампаним медијима 
(25,6%), на ТВ-у (око 22%) и на радију (око 19%). 

Графикон 34: Медији на којима су најприсутнији написи о излагачкој делатности
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С обзиром на то да трећина наших изложбених простора обавешта-
ва јавност о својим догађајима на интернету, сазнали смо да највише 
информација пласирају путем сајта своје установе (49,3%) и друштвених 
мрежа (47,4%); шест установа и на блоговима, док само једна није уопште 
представљена на интернету. Даље, један од најчешћих видова PR актив-

57 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 83.
58 Треба рећи да само 14% наших галерија има контакт са колекционарима, док 62,8% 

нема; само 16,5% галерија и излагачких простора путем посебних догађаја ради на 
привлачењу спонзора, а донатора 23,1% (док се 61,2% не бави тиме).
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ности јесте: а) слање позивница медијима, стручним сарадницима и сл, и 
то поштом и електронски – што ради 65,3% њих, само електронски 30,6% 
њих, а три установе шаљу позивнице само поштом; б) организовање 
конференција за новинаре; в) давање интервјуа медијима; г) праћење 
приказа и критика у штампаним и електронским медијима итд. 
Изузетно битан део галеријског менаџмента и маркетинга jесте раз вој 
публике који подразумева стратешки рад на сагледавању по тенцијалне 
публике и одабирању циљне популације којој би кустос и желели да се 
обраћају. Да би запослени придобили своје ко риснике, између осталог, 
потребно је да стручни кадар спроводи истраживања о ставовима, по-
требама, карактеристикама и другим релевантним питањима од значаја 
за сагледавање структуре посетилаца, који сада постају конзументи умет-
ности у њиховом простору. Важно је и анализирати посету, евалуирати 
однос и рецепцију публике, те њен став према галеријама, не само ради 
формирања и привлачења будуће публике већ и из разлога подробнијег 
пла ни рања изложби, диверсификације програма, иновативнијих приступа 
итд. Испитивањем публике која посећује галерије бави се 54,5% њих, али 
зато 43% још увек не. Они који се баве испитивањем своје публике, то ра-
де најчешће путем анкете (36,8%) и посматрања (34,5%), потом интервјуом 
(17,2), а ређе кроз неформални разговор и непосредну комуникацију са 
посетиоцима – свега 7%. 

Графикон 35: Начини на које се врши испитивање публике
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Циљ оваквих приступа и метода јесте унапређивање односа са публиком 
и откривање њихових ставова, мишљења, потреба, али и проширивање 
постојеће у правцу стварања нове публике увођењем, на пример, 
иновативнијих програма, што ради 40,5% њих, док 51,2% галерија и из-
лагачких простора још увек не планира и не примењује активности 
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разноврснијег типа. Једна од тих акција би могла да буде везана за 
оснивање клуба љубитеља галерије, што је покренуло само 17,4% њих.59 

Графикон 36: Сегмент излагачке делатности који би требало побољшати
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Ипак, оно што је интересантно јесте да је 45,5% њих одговорило да би 
– у циљу развоја публике и привлачења нових посетилаца – требало 
побољшати управо службу односа са јавношћу и комуникацију са редов-
ним и потенцијалним посетиоцима; 29,1% сматра да би требало побољшати 
изложбени програм, а 25,4% пратеће програме. У сваком случају, на кусто-
сима је да унапреде све три поменуте ставке и учине их на неки начин 
динамичнијим, „популарнијим“, доступнијим својим посетиоцима или пак 
оним потенцијалним. 
На питање о позитивном и негативном ставу који се тиче популаризације 
програма, за 70,2% запослених она представља знак доброг пословања 
галерије, односно излагачког простора на пољу развоја публике и 
промовисања вредности, демократизације, док је за 17,4% њих то упра-
во знак „подилажења“ одређеном делу јавности и опадања квалитета 
програма. Расправа о појму „популарно“ у области културе може би-
ти доста разграната, јер се односи на нешто што је доступно и широко 
распрострањено, и што може да поприми комерцијални облик. У случају 
овог истраживања, поменути појам везује се за сврху одржавања изложбе 
или галеријског програма, а то би било следеће – да их што више људи 
погледа, односно посети. Кустоси наших изложбених простора често се 
воде размишљањем да што је шира концепција изложбе, то ће бити шира 

59 Приликом анкетирања посетилаца београдских галерија, 85,5% њих је одговорило да 
би волели да постану члан оваквог клуба. Видети: D. Martinović, nav. delo, str. 55.
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и публика која ће је посетити, односно активно учествовати у програму 
галерије/ излагачког простора. Ипак, важно је пронаћи меру између по-
зитивне и негативне конотације популаризације, као и решити недоумицу 
између тога да ли је битнији квантитет – бројност посета или квалитет – 
изложбене презентације. Ова дилема би могла да се разреши заступањем 
става да квантитет публике показује да једна галерија/ излагачки простор 
ради квалитетно, зато што посећеност говори о томе да су запослени успе-
ли да препознају одређене потребе своје локалне заједнице.

Графикон 37: Разлози недовољне посећености галерија и излагачких простора
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Проблем посећености галерија сложен је и вишеслојан, тако да је помоћу 
овог сегмента упитника могуће установити само неке од препрека са 
којима се галерије и излагачки простори суочавају на пољу развоја пу-
блике, али и испитати могућности за њихово решавање. На отворено 
питање о разлогу недовољне посећености галерија и излагачких про-
стора у Србији, 34,6% узрок проналази у лошој комуникацији између 
запослених у галеријама и публике, услед недостатка богатије понуде и 
неприлагођености програма широј публици, са једне стране, и генералнe 
незаинтересованости људи, са друге стране. Нешто мањи проценат (31,8%) 
сматра да је узрок у недовољној подршци медија и лошој информисано-
сти јавности, те популаризацији масовне културе, шунда и кича; 19,6% 
њих одговорило је да узрок треба тражити у тешком положају институција 
културе и то највише због непостојања државне културне стратегије која 
се тиче система културе, а 14% сматра да у Србији недостаје адекватно 
образовање, односно образовни програми усмерени ка сензибилизовању 
људи за визуелне уметности, нарочито младих. 
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Професионални развој и мотивација запослених:  
приоритети и проблеми

Последња два сегмента упитника усмерена су на испитивање могућности 
пружања системске подршке галеријама и излагачким просторима у 
Србији. У оквиру сета питања која се тичу професионалног развоја и 
мотивације желели смо да истражимо професионална знања и вештине 
запослених, њихову потребу за даљим стручним напредовањем, као и 
главне факторе који могу да допринесу већој мотивисаности у раду. На 
тај начин смо зашли у област менаџмента људских ресурса који се бави 
радним окружењем запослених, задовољством послом који обављају, 
способношћу за тимски рад, међусобном комуникацијом, мотивисаношћу, 
могућношћу обуке и усавршавања итд.60 
Сваки простор који се бави излагањем визуелних уметности, услед своје 
програмске и излагачке специфичности, носи собом висок ниво стручног 
ангажовања. Кустоси често обављају више разнородних послова, што зна-
чи да постоји велики потенцијал у њима, али да он није увек искоришћен 
на прави начин, нити је менаџерски правилно каналисан. Стога је не-
опходно издвојити средства за њихово професионално усавршавање, 
омогућавање нових знања и конкретног примењивања стечених вештина, 
што може да подстакне жељу за напредовањем и ангажовањем запосле-
них у области савремене визуелне уметности. Све ово такође доприноси 
и повећању мотивисаности, организованости и усмерености код сваког 
појединачно, али и отворености према сарадницима, јавности, партне-
рима, публици.61 Запослени су показали потребу за едукацијом највише 
из области савремене уметничке и кустоске праксе (54% случајева), 
менаџмента у култури (45%) и „фандрејзинга“ (38%), а потом и из области 
културне политике, макретинга, знања страних језика, компјутерских про-
грама, PR-а. Уколико би запослени у домаћим галеријама и излагачким 
просторима континуирано стицали и примењивали ова знања, сигурно је 
да би се показали многи позитивни ефекти на унапређење галеријске де-
латности, као и на културни развој средине у којој се они налазе.

60 Biljana Jokić, Muzejski stručnjaci i razvoj muzejske delatnosti: (Ne)iskorišćene mogućnosti, 
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010, str. 5.

61 Исто.
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Графикон 38: Области из којих би запослени желели да се (до)едукују
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Стручно образовање кадрова требало би да се спроводи кроз 
специјалистичке курсеве, семинаре, радионице, предавања, а које, у 
уређеним системима, треба да организује сама држава кроз своје универ-
зитете, културне центре и сл, док је у Србији оно повезано понајвише са 
страним амбасадама, невладиним организацијама, као и са програмима 
Креативне Европе62. На питање о томе шта би их највише мотивисало у 
даљем раду, запослени су најчешће наводили „постојање већег распо-
ложивог буџета за организовање и конципирање различитих програма“ 
(83,2% одговора), потом одласке на стручна усавршавања у иностранству 
(43,7% одговора), учешће у едукативним програмима и стицање нових 
знања (39,5%), већa финансијска примања (35,3%), а најређе – већу заин-
тересованост надлежних органа управе, па и саме публике, долазак нових 
кадрова и др. 
У корпусу питања о приоритетима, где су таксативно наведени различити 
облици рада и делања галерија и излагачких простора, њихови представ-
ници су имали могућност да означе оне којима је неопходно побољшање. 
Наиме, требало је обележити теме (области) од један до девет по значају 
за функционисање одређене галерије, односно излагачког простора, тако 
да број 1 представља најзначајнију ставку, а 9 најмање значајну. Резултати 
су показали да су у нашим просторима визуелних уметности приоритети 
рангирани на следећи начин: 1. развој публике; 2. адаптација и уређење 
простора; 3. стварање позитивне и препознатљиве слике у јавности; 4. 

62 Програм Европске комисије за подршку сектору културе и медија Министарства култу-
ре РС, а чији су приоритети креативне индустрије, мобилност, развој публике. Видети: 
http://www.kreativnaevropa.rs/.
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унапређење менаџмента; 5. набавка опреме; 6. запошљавање нових ка-
дрова; 7. покретање сајта галерије; 8. представљање у иностранству и 9. 
уређење окружења. 

Графикон 39: Kључни проблеми у функционисању галерија и излагачких простора
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На крају последњег сегмента упитника, запосленима је остављен простор 
да изнесу кључне проблеме у функционисању њихових галерија и изла-
гачких простора. Највећи проценат (36,4% њих) се изјашњава о проблему 
адаптације, уређења или проширења простора за излагање; 18,7% сматра 
да проблем лежи у томе што владајуће структуре Републике и локалне са-
моуправе не подржавају довољно (финансијски, материјално, логистички 
и сл.) програме, едукацију запослених, презентацију у иностранству; не-
што мање (17,8%) види проблем у недовољном броју стручних кадрова и 
немогућности њиховог запошљавања у галеријама; 15% – у непостојању 
праве галеријске публике, те потреби да се изгради позитивнија слика на-
ших галерија у јавности, док 12,1% њих проблем налази у недостатку до-
бре техничке опремљености за постојеће излагачке просторе. 
Све наведено требало би да послужи у сврху сагледавања приоритетних 
проблема за које треба наћи адекватне мере и стратегије решавања ра-
ди генералног побољшања функционисања установа визуелних уметно-
сти и усавршавања излагачке делатности, а превасходно у циљу пружања 
подршке галеријском систему Србије. Дакле, интервенције су неопходне, 
решења свакако постоје и налазе се не само у рукама галерија него и у 
логистичкој подршци органа државне управе, и важно их је применити. 
На тај начин би се остварили предуслови да се ови простори утемеље 
као установе које пласирају домаће реномиране уметнике у земљи и ино-
странству, aли и откривају нова уметничка имена, те лобирају у правцу 
њиховог позиционирања на широј уметничкој сцени региона, Европе и 
света. Укључиле би се у националне развојне процесе, али и регионалне 
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и међународне потенцијале и оквире, и оспособиле за регулисање умет-
ничких и културних токова, за управљање променама.63  

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Мере за решавање постојећих проблема у нашим галеријама и излагачким 
просторима могле би да буду формулисане у ширем смислу на следећи 
начин: 1. повећање партиципативности и доступности галеријских про-
грама и 2. подстицање самог стваралаштва. Прва мера обухвата више 
могућих активности, почев од креирања доброг и квалитетног програ-
ма (ради пласирања вредности), па преко одашиљања информација 
у јавност, организовања пратећих активности, штампања материјала, 
осмишљавања кустоских вођења за различите групације посетилаца, 
остваривања контакта између публике и уметника итд. Друга мера обухва-
та: финансирање уме тничке продукције, обезбеђивање услова за постав-
ку изложбе, организовање едукације за младе неафирмисане уметнике, 
успо ста вљање сарадње са уметничким факултетима и школама и др.64 Иа-
ко смо сведоци налета интерактивних, партиципативних метода и техни-
ка које се користе у музејима, културним центрима, галеријама, у циљу да 
се садржаји који се пласирају у овим институцијама учине релевантним и 
актуелним65, истраживања њихове публике, као и културних потреба мла-
дих, студената и грађана Србије показују другачију слику. Још увек публи-
ку наших галерија чине високообразовани људи: стручњаци друштвених 
и природних наука, уметници и менаџери у култури, и то највише они до 
30 година и преко 40 година, а потом и они између 30-те и 40-те године 
живота66. Међутим, код студентске популације, бављење уметношћу и од-
ласци у неку од институција културе не представљају омиљене начине 
провођења слободног времена (то чини свега 2,2% њих); чак 75,4% њих 
никада или ретко посети неку галерију67. Слично је и са средњошколцима, 
међу којима чак 79% никада или ретко иде на изложбе у неку галерију68. Што 

63 V. Đukić, nav. delo, str. 112.
64 N. Mihaljinac, nav. delo, str. 129.
65 Видети: Goran Tomka, Zašto mladima (ni)je lepše sa kulturom. Od problema ka rešenju. http://

www.academia.edu/9754762/Od_problema_ka_re%C5%A1enju_-_kulturna_participacija_i_
mladi.

66 D. Martinović, nav. delo, стр. 36–38.
67 Mr Slobodan Mrđa, Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji, Zavod za proučavanje kulturnog 

razvitka, Beograd, 2011.
68 Они који ретко посећују институције културе и културне догађаје, најчешће то чине 

због недостатка слободног времена (39,3%), недостатка интересовања (17%) и недо-
статка новца (16,4%), мада је и неодговарајућа понуда на релативно значајном нивоу 
(14,2%). Видети: Mr Slobodan Mrđa, Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji, 
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се тиче истраживања културних потреба грађана Србије, за последњих го-
дину дана њих 40,4% је било једанпут или више пута у некој галерији (или 
музеју): од овог процента, мање од 10% њих оде у ове установе културе 
једном у три месеца, док треба рећи да 59,6% наших грађана ниједном 
није отишао у галерију, односно музеј.69 Узроци оваквог стања у погледу 
посета галеријама и музејима нису и не могу бити само у специфичним 
карактеристикама друштвене групе и њеног односа према јавном култур-
ном животу него је део узрока повезан и са самим институцијама култу-
ре70, као и са генералном ситуацијом у културној политици наше земље 
(непостојање јасних циљева и транспарентног планирања, неадекватни 
начини спровођења културне политике), у оквиру које визуелна уметност 
не представља приоритет. 
Из свега овога може се закључити следеће: да би галерије и излагачки 
простори у Србији успели да остваре стабилну програмску и пословну 
политику важно је повећати њихове могућности и предности – почев од 
квалитетног и професионалног обликовања изложби, преко креирања 
комуникативних пратећих садржаја, развоја публике и стручних кадрова, 
пласмана информација у јавности, флексибилнијег односа са уметници-
ма излагачима, сарадњом и партнерствима, до проширења аутономије 
самих галеријских и излагачких простора. С обзиром на њихову важну 
функцију у повезивању и комуникацији, као и партиципацији и развоју 
стваралаштва, преко је потребно да запослени у нашим галеријама и из-
лагачким просторима преузму активнију позицију у свом окружењу и 
друштву, да промене начине презентације савременог стваралаштва, да 
се баве проблематизацијом актуелних питања, да постану један од видова 
провођења слободног времена, да утичу на обликовање наше рецепције 
и поимања уметности, те да врате поверење публике у њих. Могуће је, на 
пример, организовати додатне програме или пак иновативне пројекте 
који би тематизовали и преиспитивали статус и позицију уметности, ис-
траживали српску ликовну сцену и праксе, јер се они и обликују кроз раз-
новрсну уметничку продукцију која негује интерпретативни и критички 
дух. Чини се да је независна културна (и уметничка) сцена отишла најдаље 
у приређивању дискусија и трибина, изложби и перформанса који имају 
за циљ упознавање шире заједнице са темама од јавног значаја у култури 
и уметности (нпр. зависност од државних инстанци, слобода деловања, 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2011. 
69 Као главни разлог за ретко посећивање галерија, грађани најчешће наводе недо-

статак интересовања (у 34% случајева), у мањим местима и „недостатак програма“ у 
галеријама (и музејима), а 9,5% њих сматра да програми у галеријама (и музејима) нису 
довољно квалитетни. Видети: Богдана Опачић и Бојана Субашић, Културне потребе и 
навике грађана Србије, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2015/16. 

70 Mr S. Mrđa, Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji, nav. delo. 
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транспарентност позиционирања актера сцене, исходи досадашњих прак-
си, умрежавање и солидарност, размена знања и мишљења са експерти-
ма, домети критичке уметничке праксе, изазови савременог уметничког 
стваралаштва, улога уметника у јавном дискурсу итд.)71. 
Последњих година у Србији одговорност ових простора визуелне умет-
ности према заједници је повећана, јер су поједини музеји затворени а у 
некима се стање споро поправља, тако да је на запосленима у галеријама 
да преузму друштвени и културни активитет, те да се преобликују у умет-
ничка жаришта, места за креативну спознају и већу укљученост посети-
лаца. У њима би могла да се примени Малроова (André Malraux) идеја о 
демократизацији културе и уметности – стварањем масовне публике, 
спајањем уметника и публике, повезивањем афирмисаних и неафирми-
саних уметника итд. Како каже Мишел Фуко (Michel Foucault), галерије 
су места где се стварају значења и вредности кроз дела визуелних умет-
ности, али и културна производња, управо тумачењем уметничких де-
ла и разговором о њима. Стога би и запослени у нашим галеријама мог-
ли да допринесу да ови простори визуелне уметности постану местима 
„конверзације“ која континуирано обликују уметничку сцену, стварају по-
требу код људи за уметношћу и културом, развијају културно-образовни 
карактер делатности, формирају вредносне критеријуме из области умет-
ности, преиспитују стереотипне начине приказивања, подстичу активни и 
критички став публике (како према уметности тако и према култури, али 
и друштвеним појавама), доприносе бољој видљивости ликовних уметни-
ка, утичу на стварање диверзитета у приступу посетиоцима. Могли би и 
требало би да буду модерне и динамично организоване установе које са 
једне стране теже развоју квалитета својих производа и услуга, а са друге 
стране доприносе економској одрживости целокупног галеријског систе-
ма у Србији, па и културној одрживости уопште. 

71 Видети: http://sredjivanjedvorista.wordpress.com.
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