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ТЕМA националног наступа Републике Србије на Прашком квадријеналу сценског 

дизајна и сценског простора 2019. 
 
ПРОГРАМСКИ ТЕКСТ  
(за каталог Квадријенала и као претпоставка рада Кустоса националног 

наступа, односно, Кустоског тима Студентске секције) 
 
 

Само(из)градња 
 
Само(из)градња: (је) прављење, (по)дизање, зидање, конструисање, израђивање, стварање, 

смишљање ... (властитим снагама, или за властите потребе); заједнице, колектива, 

окружења, професије, друштва, појединца, себе... ; 

 
Појам само( из)градња дошао је из специфичног идеолошког, друштвеног, 
политичког, економског и културног контекста социјалистичког друштва друге 
половине 20. века, са простора и из времена у коме је рад поједница на себи 
сматран друштвено потребним и друштвено оправданим. Тако постављено 
друштво видело је сопствени развој кроз развој појединца, његово образовање, 
васпитање, унапређење услова живота и рада. У том циљу је, интензивно и 
свеобухватно, подстицало развој аматерских клубова и удружења, креирало 
институције и манифестације, неговало позориште и друге уметности и чинило их 
доступним готово свима... 
 

Данас живимо у радикално другачијем контексту, у окружењу у коме није сасвим 
јасно шта друштво јесте, нити шта је његова улога, па не можемо да говоримо ни о 
томе шта је институција друштва. Данашњи контекст изражене фрагментарности, 
једино извесно, подразумева интерес тржишта (или новца) и интерес државе (или 
партије). У том и таквом окружењу позиција појединца знатно је измењена – он 
више није неко ко може да прихвати да га друштво подстиче, гради или обликује. 
Напротив, он (појединац) мора да обликује друштво, обликујући себе. Овакав 
однос појединца и друштва намеће велику одговорност свакоме, јер , будући да 
смо колективна бића, морамо да успоставимо заједницу, тј. друштво. Тако, уместо 
једног доминантног, настаје много малих друштава, са далеком и неизвесном 
тежњом да та мала друштва формирају ново, веће, снажније и значајније, унутар 
кога ће настати нове идеје и вредности.. Тако су се енергија, интересовање и 
мотивација преселили у мале колективе и радна окружења у готово свим 
областима савременог живота, па и у уметности. Непрекидне промене и 
непредвидљиви услови рада донели су несигурност, неизвесност и неповерење, 
али, истовремено, и могућност за креирање нових модела – у професији, радном 
окружењу, унутар конзервативних институција или на независној уметничкој сцени. 
Изузимање из текућег система вредности и залагање за сопствене идеје 
уметничким чином, користећи управо средства на којима друштво почива, нема 
само идеолошке вредности и потенцијале већ омогућава, поново, простор за 



прављење, зидање, конструисање... заједнице, колектива, појединца, себе... 

за само(из)градњу. 
 

Ова тема заједничка је за наступ Републике Србије на Прашком квадријеналу 
сценског дизајна и сценског простора 2019. године за две категорије: Секцију 
земаља и региона и Студентску секцију. Осим на Само( из)градњу као 
контекст, наступ Србије ослоњен је на концепт Квадријенала који акценат 
ставља на оне ауторске приступе који сценски дизајн развијају као снажни 
саставни део укупне уметничке идеје, а не као подређену или пратећу 
дисциплину. У том смислу, наступ Србије посвећен је идентификацији, 
мапирању и представљању аутора, догађаја, манифестација и институција који 
у свом раду негују овакав приступ сценском дизајну и сценском простору. 
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