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Ме сец да на по по кре та њу, елек трон ски ча со пис Рез за слу жу је да 
се на ђе у пре по ру ка ма за ин тер нет сур фо ва ње. Уз же љу за ду гим тра ја-
њем, пред ста вља мо их ре чи ма њи хо вих уред ни ка и ау то ра: „...Ча со пис 
ко ји је пред то бом, дра ги али да ле ки и не по зна ти чи та о че, за циљ има да 
оку пи ква ли тет не мла де ау то ре и да бу де њи хо во гла си ло. Ства ра ју ћи 
у ери из ме ђу гра фи та и пик се ла – при хва та ју ћи но ву тех но ло ги ју, али 
са соп стве ним, ау тен тич ним оп се си ја ма, те ма ма и афи ни те ти ма – они 
јед на ко пи шу чи та о цу до ди ра и чи та о цу ис пред екра на. Рез је ча со пис 
спре ман да не гу је и мо дер ну есте ти ку и па ти ну ста ри не. По ред умет-
нич ке про зе и по е зи је, ча со пис об ја вљу је и есе ји стич ке и кри ти чар ске 
тек сто ве, све же и ино ва тив не, али опет са те о риј ским и на уч ним упо-
ри штем, да ле ко од сва ке про из вољ но сти. Те ме су ши ро ке: по ред но вих 
уви да у кла си ке, по др жа ва мо и освр те на нај но ви ја из да ња, као и по глед 
уна зад на за бо ра вље на и не ак ту ел на де ла. Го во ри мо о књи жев но сти а 
стал но ми сли мо на умет ност уоп ште. Јер, по ред књи жев но сти, у Ре зу ће 
се на ћи и умет нич ке фо то гра фи је, ин тер вјуи са по зна тим умет ни ци ма, 
т ек сто ви о му зи ци, сли кар ству, фил му, по зо ри шту, па и они о да љој ро-
ђа ци књи жев но сти – сви де ло се то Пла то ну или не – фи ло со фи ји...”
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Из ван ре дан сајт на ко јем се пред ста вља ви ше од 150 ау то ра крат ко-
ме тра жних и ду го ме тра жних до ку мен тар них фил мо ва. Ка те го ри зо ва ни 
по обла сти ма, фил мо ви пру жа ју од ли чан увид у „дух вре ме на”, по себ но 
се ба ве ћи свим оним фе но ме ни ма са вре ме ног све та ко ји ујед но пред ста-
вља ју и нај ве ћи иза зов са да шњи це (си ро ма штво, за шти та жи вот не сре-
ди не, при сил не ми гра ци је, тр го ви на љу ди ма...), али и пру жа ју под стрек 
за ши ро ко дру штве но ан га жо ва ње. Та ко ђе, вре ди ис та ћи да је на cul tu re-
un plug ged.com  по кре нут и он лајн филм ски фе сти вал ко ји ће ове го ди не 
до жи ве ти сво је де ве то из да ње.
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„Му зеј са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске је ди на је му зеј ска 
ин сти ту ци ја у Бо сни и Хер це го ви ни са овим на зи вом и уско је про фи ли-
са на за област са вре ме не умјет но сти. Сво ју дје лат ност Му зеј усмје ра ва 
на ак тив но под сти ца ње раз во ја са вре ме не умјет нич ке сце не про сто ра 
на ко ме дје лу је, функ ци о ни шу ћи као је згро при ку пља ња, про у ча ва ња 
и пред ста вља ња са вре ме них умјет нич ких прак си. Са дру ге стра не, сво је 
про грам ске ак тив но сти Му зеј ба зи ра и на ме ђу на род ној са рад њи са ре-
ле вант ним ин сти ту ци ја ма, чи ме је омо гу ће но ак тив но пра ће ње и пре-
зен то ва ње ак ту ел них умјет нич ких то ко ва. За хва љу ју ћу овим ак тив но-
сти ма ак ти ви ра на је ве о ма жи ва и ди на мич на са вре ме на сце на, чи ји 
до ме ти су пре по зна ти и у ме ђу на род ним окви ри ма.” 

По вод за пред ста вља ње Му зе ја са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске на ла зи мо у екс клу зив ној из ло жби ко ја се одр жа ва у Ба ња лу ци од 
17. мар та до 27. ма ја 2016. го ди не. На и ме, у са рад њи са Bri tish Co un cil-ом  
и Paul Stol per Gal lery из Лон до на, МСУРС пред ста вља из ло жбу „Но ва 
ре ли ги ја” Де ми ја на Хер ста, јед ног од нај кон тро верз ни јих и нај у ти цај них 
са вре ме них свет ских умет ни ка.
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