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Док пу ту јем, ма штам о гру пи љу ди са свих стра на Зе мље
ко ји би чи ни ли ар хи пе лаг осо ба ши ро ких по и ма ња.

Би ли би то ис тра жи ва чи би ти са ња и ни шта ви ла, лу та ју ћи,
екс тра ва гант ни, у по тра зи за но вим кон фи гу ра ци ја ма,

уда ље ни од уо би ча је ног кул тур ног по ља.

Ке нет Вајт

Клуб пут ни ка је ре ги о нал ни пут нич ки цен тар, ин тер нет ча со пис 
о ге о кул ту ри и сер вис за са мо стал на пу то ва ња. За нас је пу то ва ње: алат 
за из град њу кул ту ре со ли дар но сти, по и ма ња и ра до зна ло сти; ору ђе за 
раз ви ја ње ста ва и сен зи би ли те та; кључ за ин тим но упо зна ва ње Зе мље; 
сред ство за бор бу про тив људ ске глу по сти и мр жње, про тив гра ни ца 
око нас и у на ма; за мах кре а то ра, по све ће ност ис тра жи ва ча, страст кар то
гра фа ко ји цр та сво ју је дин стве ну ма пу до да ју ћи пла ни не, мо ра, бро до
ве, ри бе, ин стру мен те, ото ке, ку ће, са те ли те, ко ње и љу де.

Вебстра ни цу Клу ба пут ни ка чи не фо рум, збир ка чла на ка и ба за 
ин фор ма ци ја. Фо рум је нај ве ћа за јед ни ца пут ни ка и ге о фи ла на Бал ка
ну. Ре ги стра ци јом на сај ту сти че те мо гућ ност уче шћа у ди ску си ја ма и 
по ста је те ак ти ван члан за јед ни це са ви ше од 10.000 чла но ва. Збир ка се 
са сто ји од пу то пи са, есе ја, ин тер вјуа, фо тога ле ри ја, илу стра ци ја, стри
по ва и фил мо ва. Збир ка је не ка вр ста су бјек тив ног атла са, ен ци кло пе
ди ја жи вих и мр твих, ма па уни вер зал ног људ ског ис ку ства.
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Цен тар за исто ри ју, те о ри ју и ме наџ мент умет но сти Ар тис је не за
ви сна, не вла ди на и не про фит на ис тра жи вач коеду ка тив на ор га ни за ци
ја, ко ју су 2009. го ди не осно ва ле исто ри чар ке умет но сти Та ма ра Ог ње
вић и Ка та ри на Ди ми три је вић. Сви Ар ти со ви про гра ми и про јек ти су 
за сно ва ни на оп ште ва же ћим, ме ђу на род ним струч ним, на уч ним и про
фе си о нал ним стан дар ди ма.
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Ско ро сто ти ну го ди на од ро ђе ња ру ског аван гард ног по кре та, овај 
фе но мен на ста вља да иза зи ва огром ну па жњу и ин те ре со ва ње. Ни је се 
че сто де ша ва ло да је дан умет нич ки по крет из не дри то ли ко ства ра ла ца 
у свим аспек ти ма умет нич ког из ра жа ва ња (књи жев ност, сли кар ство, 
филм, ар хи тек ту ра...). Ин тер нет ма га зин Тог да је не за о би ла зна ба за за 
про у ча ва ње свих аспе ка та овог је дин стве ног фе но ме на. 

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ 




