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Л Е  Т О  П И С  С У Р  Ф О  В А  Њ А

nu si ci ja da.rs 

Ну ши ћи ја да је фе сти вал ко ји се одр жа вао у Ива њи ци од 1968. до 
1972. го ди не у ор га ни за ци ји ива њич ког До ма кул ту ре. Био је то фе сти
вал филм ске ко ме ди је, тра јао је шест да на, одр жа вао се у пр вој не де љи 
сеп тем бра и при вла чио кул тур ни свет та да шње Ју го сла ви је. На кон што 
је у ок то бру 2009. го ди не Скуп шти на оп шти не Ива њи це до не ла од лу ку 
о об но ви фе сти ва ла, на ор га ни за ци ји фе сти ва ла парт нер ски ра де Оп шти
на Ива њи ца, Дом кул ту ре Ива њи ца, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не 
Ива њи ца и удру же ње гра ђа на КУ ДЕС (ини ци ја ти ва за кул тур ну де цен
тра ли за ци ју Ср би је). Шест об но вље них Ну ши ћи ја да, ко је су до са да 
одр жа не, оства ри ле су из у зе тан успех. Ком би но ва ле су мно го број не кул
тур не са др жа је: му зич ке кон цер те, по зо ри шне пред ста ве, из ло жбе, филм
ске про јек ци је и још мно го са др жа ја по пут еду ка тив них про гра ма за мла
де, пле сних улич них пред ста ва или ра зно вр сних из ло жби. На кон пет 
го ди на Ну ши ћи ја да је по не ла и ве ли ко ме ђу на род но при зна ње. На и ме, 
Про грам Европ ске ко ми си је „Евро па за фе сти ва ле, фе сти ва ли за Евро пу” 
(EF FE), ко ји је ини ци ра ла Европ ска асо ци ја ци ја фе сти ва ла (EFA), а ко ји 
за циљ има ства ра ње Европ ске плат фор ме фе сти ва ла, увр стио је Ну ши
ћи ја ду у нај бо ље европ ске фе сти ва ле и до де лио јој EF FE обе леж је за 
2015. и 2016. го ди ну. Овим је Ну ши ћи ја да свр ста на у пр ву ге не ра ци ју 
фе сти ва ла са овим при зна њем, за јед но са 761 фе сти ва лом из 31 европ ске 
зе мље, ме ђу ко ји ма се на ла зи још 21 ре но ми ра ни фе сти вал из Ср би је.

rus si a inp ho to.ru

„Ру ска исто ри ја у сли ка ма” – то је отво ре на и јав на фо тоар хи ва, 
ко ја об у хва та ско ро век и по ру ске исто ри је. Ов де ће те на ћи про фе си о
нал не и ама тер ске фо то гра фи је сни мље не у Ру си ји у пе ри о ду од 1860. 
до 1999. го ди не. Про је кат оку пља сли ке из раз ли чи тих из во ра: од му зеј
ских зби р ки, фо тоби бли о те ке ор га ни за ци ја, но ви на и ча со пи са, до при
ват них ко лек ци ја. Сва ки ко ри сник мо же да по пу ни ар хи ву по ста вља њем 
фо то гра фи ја на сај ту про јек та. Сли ке из ар хи ва про јек та – фор мал ни 
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пор тре ти и лич не фо то гра фи је, есе ји о сва ко днев ном жи во ту пред у зе ћа 
и вој не фо тохро ни ке, атрак ци је и фо то гра фи је из сва ко днев ног жи во та 
гра до ва и се ла – пру жа ју при ли ку да се ис ку си жи вот у зе мљи у свим 
сво јим ма ни фе ста ци ја ма. Та ко вам фо тоар хи ва омо гу ћа ва да ис тра жи те 
од ре ђе ну епо ху или да пра ти те ка ко се жи вот про ме нио то ком вре ме на 
(нпр. мо да, тран спорт, гра ђе ви нар ство, ар хи тек ту ра...). Тре нут но се у 
до ступ ној ар хи ви на ла зи пре ко 70.000 фо то гра фи ја.

de ma te ri ja li za ci ja u met no sti.co m

„Де ма те ри ја ли за ци ја умет но сти” је ме сто за кри ти ку, ана ли зу и 
про ми шља ње са вре ме не умет нич ке те о ри је и прак се. На зив пор та ла 
ре фе ри ше на де ло ва ње ко је је „де ма те ри ја ли зо ва но” у сми слу „без ин те
ре сног” и дру штве ноеман ци па тор ског при сту па по љу умет но сти, али 
„ма те ри ја ли зо ва но” у сми слу нео дво ји во сти од ма те ри јал них со ци о е ко
ном ских про це са и по ли тич ких про ме на. У том по гле ду, свр ха пор та ла 
је да у ло кал ном кон тек сту пру жи по др шку тен ден ци ја ма ко је кри тич ки 
пре и спи ту ју до ми нант ни нео ли бе рал ни дис курс у кул ту ри и умет но сти.

„Де ма те ри ја ли за ци ја умет но сти” је по кре ну та са уве ре њем да на 
ло кал ној сце ни по сто је умет ност и кул ту рал не прак се ко је де лу ју ак ти
ви стич ки као аген си по ли тич ке про ме не, али да не по сто ји аде ква тан 
ин сти ту ци о нал ни ни ва нин сти ту ци о нал ни про стор ко ји је по тре бан за 
њи хо ву пр о бле ма ти за ци ју, са гле да ва ње и ана ли зу.

Рад пор та ла је ба зи ран на ен ту зи ја зму и про из и ла зи из за јед нич ке 
по тре бе и до бро вољ ног за ла га ња за ин те ре со ва них умет ни ка, те о ре ти
ча ра и исто ри ча ра умет но сти. Плат фор ма ни је део не ког спе ци фич ног 
до ни ра ног про јек та или про гра ма у кул ту ри у кон тек сту тр жи шта умет
но сти или кре а тив них ин ду стри ја, већ је упра во обр ну то – про стор за 
мо гу ћу кри тич ку ин тер вен ци ју у овом по љу.

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




