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РА З Г О В ОР

АН ДРЕЈ ТИ ШМА

КО СОВ СКИ КОН ФЛИКТ У ВЕБАК ТИ ВИ ЗМУ  
И АН ГА ЖО ВА НОЈ УМЕТ НО СТИ –  

ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КА СНИ ЈЕ

Раз го вор во дио Ми лан Ђор ђе вић

Је дан од пи о ни ра ју го сло вен ског мејлар та и ин тер нет умет
но сти, мул ти ме ди јал ни умет ник Ан дреј Ти шма, ро ђен је 1952. го
ди не у Но вом Са ду. Ди пло ми рао је 1976. на Ака де ми ји ли ков них 
умет но сти у Пра гу. Са мо стал но из ла же од 1972, а од 1969. је уче
ство вао на пре ко 600 за јед нич ких из ло жби у зе мљи и око 40 др жа ва 
све та. Ње гов до са да шњи ства ра лач ки опус пред ста вља им по зант ну 
про дук ци ју умет нич ких ра до ва из обла сти сли кар ства, кон крет не 
и ви зу ел не по е зи је, мејлар та, кон цеп ту ал не и пе чат не умет но сти, 
фо то гра фи је, пер фор ман са и умет нич ких ак ци ја, елек тро гра фи ке, 
ви деоар та, вебар та, ди ги тал не му зи ке и по стин тер нет умет но сти. 
Ли ков не кри ти ке и есе је об ја вљу је од 1976. у број ним ли сто ви ма, 
ча со пи си ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји (пре ко 1.600 би бли о граф ских 
је ди ни ца) у зе мљи и ино стран ству (Фран цу ска, САД, Ита ли ја, Бел
ги ја, Не мач ка, Бра зил). Од 1981. до 2008. ра дио је као ли ков ни кри
ти чар но во сад ског ли ста Днев ник, а од 2011. ра ди као уред ник за 
ди ги тал ну умет ност у Кул тур ном цен тру Но вог Са да.

Као је дан од пи о ни ра ју го сло вен ског мејлар та, Ти шма се 
1973. го ди не при кљу чио овом ме ђу на род ном по кре ту по штан ске 
умет но сти. Ау тор је и ор га ни за тор де се так те мат ских ме ђу на род
них мејларт и те ле факс про је ка та и две мејларт мо но гра фи је (При-
ват ни жи вот, 1986. и При ро да да је..., 1992), као и мо но гра фи је те
ле факс умет но сти (FAX He Art, 1995). Об ја вље не су му две књи ге 
ви зу ел них ра до ва (Ал тер – ал тер на тив ни ра до ви 1972–1982, 1987. 
у Вр шцу и Ан дреј Ти шма, 1996. у Сан Фран ци ску), књи га кри ти ка 
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и есе ја Дру ге те(рит)ори је, 1992. у Срем ским Кар лов ци ма и мо но
гра фи ја Су блим ни објек ти – при ме ри ли ков не умет но сти у Ју го сла-
ви ји на кра ју 20. ве ка, 2002. у Но вом Са ду. Та ко ђе, пи сац је број них 
есе ја и књи га у ко је, по ред умет нич ко те о риј ских сту ди ја, спа да ју 
и књи жев но зна чај на по ет ска и про зна оства ре ња. Осно вао је „Ин
сти тут за ши ре ње љу ба ви” 1991. и по кре нуо ча со пис Љу бав/Lo ve. 
Био је гост пре да вач на Ин сти ту ту за ви со ке сту ди је ли ков них умет
но сти у Па ри зу 1991. По кре тач је ак ци је „Ем бар го Арт” 1992. и ор га
ни за тор „Ан ти ем бар го кон гре са” 1992. у Срем ским Кар лов ци ма.

Трај на и су штин ски од ре ђу ју ћа ка рак те ри сти ка Ти шми не 
умет нич ке по зи ци о ни ра но сти у исто риј ском раз во ју ју го сло вен ске 
и тран зи ци о не „дру ге ли ни је” огле да се у кон се квент ној упо тре би 
но вих ме ди ја и стра те ги ја у ху ма ни стич ки усме ре ном на сто ја њу 
да ак тив но ути че на сво ју ми кро и ма кро дру штве ну ствар ност, од
но сно да ре во лу ци о ни ше це ли ну жи во та. Ње го во ви ше де це ниј ски 
кон ти ну и ра но аван гард но ства ра лач ко опре де ље ње са др жа но је у 
уто пиј ској те жњи да мен тал ним сна га ма умет нич ки ин тер ак тив но 
пре о бли ку је ду хо ве ре ци пи је на та, на те ме љу бит но дру га чи јег вред
но сног и идеј ног од но са чо ве ка пре ма при ро ди и се би са мом, и ство
ри свет ски по ре дак ко ре ни то дру га чи ји од вла да ју ћег ка пи та ли
стич ког. Сто га је у фи зич кој и вир ту ел ној ствар но сти уз бу њи вао, 
раз бу ђи вао и осве шћи вао до ма ћу и ме ђу на род ну пу бли ку иде о ло
шки суб вер зив ним сли ка ма, ста во ви ма и емо ци ја ма, кри тич ки им 
ука зу ју ћи на те мељ не ци ви ли за циј ске про бле ме и ути чу ћи на про
ме ну њи хо вих ме диј ски про из ве де них мње ња у ци љу иза зи ва ња 
же ље них про ме на на бо ље. Ис ку ша ва ју ћи на тај на чин гра ни це дру
штве не и по ли тич ке мо ћи умет ни ка, сво јим све у куп ним ства ра
лач ким ан га жма ном, суп стан ци јал но по ве за ним са жи во том, те жио 
је да це ли ном вла сти те лич но сти де лу је на дво стру ки али кон вер
ги ра ју ћи на чин, по ста вља њем ди јаг но за и да ва њем те ра пи ја обо
ле лом чо ве чан ству. 

За и ста је им пре сив на и у свом укуп ном са др жај ном бо гат ству 
те шко пред ста вљи ва би о гра фи ја истин ски ре не сан сне лич но сти 
Ан дре ја Ти шме, из ко је из два ја мо, као ре ле вант не за наш ди ја ло шки 
рад, по дат ке о ње го вим те о риј ским и прак тич ним по стиг ну ћи ма 
на по љу вебар та и ди ги тал не умет но сти уоп ште.

Ком пју тер ском гра фи ком се ба ви од 1996, а ин тер нет умет
но шћу од 1997, што га чи ни јед ним од пи о ни ра но во ме диј ске ди
ги тал не умет но сти у Ср би ји. Ти шми ни ин тер нет ра до ви увр ште ни 
су у не ке од нај зна чај ни јих свет ских и до ма ћих ко лек ци ја ди ги тал
не умет но сти: Net Art Idea Li ne, Му зеј аме рич ке умет но сти Вит ни, 
Њу јорк, САД; Rhi zo me Art ba se, Њу јорк, САД; Net Art Gu i de, Штут
гарт, Не мач ка; Net Art Col lec tion, Ир ски му зеј мо дер не умет но сти, 



534

Да блин, Ир ска; Збир ка ме диј ске прак се, Му зеј са вре ме не умет но
сти Вој во ди не, Но ви Сад.

Уче сник је фе сти ва ла Арс Елек тро ни ка (Ars Elec tro ni ca), Линц, 
Ау стри ја. Ау тор је шест до ма ћих и јед ног ме ђу на род ног ку сто ског 
про јек та ди ги тал не умет но сти, о ко јој је одр жао мно го број на пре
да ва ња у Ср би ји, ре а ли зо вао не ко ли ко те ле ви зиј ских и ра диоеми
си ја, а уче ство вао је и на ин тер на ци о нал ним он лајн па не ли ма ко ји 
су ор га ни зо ва ни у Тур ској и Шпа ни ји. У до са да шњој ка ри је ри има 
де се ти не са мо стал них на сту па у обла сти ди ги тал не умет но сти, 
од но сно из ло жби, ви деопро јек ци ја и кон це ра та у зе мљи и у ино
стран ству, а од 1991. до 2017. го ди не уче ство вао је на сто ти нак из
ло жби и ма ни фе ста ци ја елек трон ске и ди ги тал не умет но сти, као и 
у ше зде се так вебарт про је ка та. Од кључ не ва жно сти за те му на шег 
ди ја ло га је ње го во ра но укљу чи ва ње у он лајн про је кат, ве о ма зна
ча јан за исто ри ју но во ме диј ске умет но сти, под на зи вом „Хи брид
ни рад ни про стор” („Hybrid Work Spa ce”), 1997. го ди не на из ло жби 
„До ку мен та X” у Ка се лу, где су чла но ви гру пе В2_Ист/Син ди кат 
(V2_East/Syndi ca te) ор га ни зо ва ли отво ре ну ди ску си о ну три би ну 
о „Ду бо кој Евро пи” (De ep Eu ro pe).

Као ли ков ни кри ти чар но во сад ског Днев ни ка и од 1997. го ди
не члан ре дак ци је пр вог он лајн ча со пи са за са вре ме ну умет ност 
Арт ма га зин и ма га зи на за ком пју тер ску умет ност и кул ту ру Ди-
џи тал артс (Di gi tal Arts) из истог гра да, а та ко ђе и као по вре ме ни 
са рад ник број них до ма ћих и стра них, штам па них и ин тер нет пу
бли ка ци ја, од 1996. до 2008. об ја вио је мно штво тек сту ал них при
ло га про у ча ва њу фе но ме на са вре ме не елек трон ске и ди ги тал не 
но во ме диј ске умет но сти. Ме ђу тим, по те о риј ском зна ча ју и вред
но сти из два ја се ње го ва сту ди ја под на сло вом При ро да веб.ар та 
из 1998, из ло же на исте го ди не у бе о град ском Са ва Цен тру на кон
фе рен ци ји о ин тер не ту у ор га ни за ци ји „Нет фо ру ма” (Ју го сло вен
ско удру же ње за ра чу нар ске ко му ни ка ци је – YUC CA). Пре ве де на 
је на ен гле ски је зик и мно го ци ти ра на у све ту, па је ушла у хро но ло
ги ју нетар та, ко ју је са чи ни ла про фе сор ка те о ри је ме ди ја На та ли 
Бук чин из САД, као и у спи сак оба ве зне ли те ра ту ре на ка те дри за 
но ве ме ди је Уни вер зи те та Бер кли.

Књи гу под на сло вом Ин тер феј си без гра нич ног – ди ги тал на 
и ин тер нет умет ност на пре ла зу ми ле ни ју ма пу бли ко вао је 2008. 
го ди не у Но вом Са ду, као ре зул тат де це ниј ског, у на шој зе мљи пио
нир ског, те о риј ског ис тра жи ва ња но во ме диј ске, од но сно ди ги тал не 
и ин тер нет умет но сти. 

Иа ко се лек тив на би бли о гра фи ја Ан дре ја Ти шме, ко ју је са ста
ви ла Гор да на Ђи лас, об у хва та 804 би бли о граф ске је ди ни це, о ње го
вом вебак ти ви зму и ан га жо ва ној ин тер нет и ди ги тал ној умет но сти 
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уоп ште у нај ре пре зен та тив ни јим до ма ћим пре гле ди ма умет нич ке 
сце не Ју го сла ви је де ве де се тих го ди на 20. ве ка, ко ји су те ма ти зо ва ли 
и исто ри зо ва ли ак ти ви стич коумет нич ке прак се, вр ло је ма ло пи
са но. На ве де ни пе ри од још увек по бу ђу је ин те ре со ва ње на ших еми
нент них ис тра жи ва ча, о че му све до чи и не дав но об ја вље на књи га 
Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић под на сло вом Умет ност и кул ту ра 
от по ра. Та ко ђе, у ино стран ству со вјет ска, ис точ но е вроп ска и ју
го сло вен ска ин тер нет умет ност де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
пред ста вља не ис пи та ну област, што по твр ђу је и про шло го ди шњи 
кон курс ни по зив Му зе ја Тејт и Ин сти ту та за умет ност Кор тланд 
док то ран ти ма, ко је би сти пен ди ра ли да си сте мат ски ис тра жу ју 
те му под на сло вом „Нет арт Ис ток: пост со ци ја ли стич ке умет нич ке 
мре же и но ви ме ди ји”. 

Раз ло ге за иг но ри са ње, не до вољ ну ис тра же ност и по гре шно 
ту ма че ње по ли тич ке ак тив но сти Ан дре ја Ти шме на меј линг ли ста
ма и ње го вог ан га жо ва ног вебар та, осим у тра ди ци о на ли стич ким 
и кон зер ва тив ним по гле ди ма не ких од во де ћих до ма ћих исто ри ча ра 
и те о ре ти ча ра умет но сти, на ла зи мо и у ње го вој осо бе ној иде о ло шкој 
и етич кој по зи ци ји. На и ме, Ти шма је по чет ком и то ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка био не са мо ве ли ки про тив ник на ци о на ли
стич ких на ра ти ва не го и за пад не ме диј ске про па ган де и ле ги ти ма ци
је тра гич ног раз би ја ња СФРЈ. Оштро се су прот ста вљао и еко ном ски 
хе ге мо ни стич ком ме ђу на род ном ем бар гу и ње го вим не пра вед но 
ра зо р ним ефек ти ма по не ви не љу де. Бес ком про ми сно је кри ти ко
вао хи по кри зи ју и им пе ри ја ли стич ку по ли тич ку аген ду Аме ри ке 
и ЕУ, из ра же ну у при пре ма ма, ма ни пу ли са њу и ка пи та ли зо ва њу 
на ше тра ге ди је, ко ја се до крај но сти раз ви ла у пост со ци ја ли стич
ком нео ко ло ни јал ном по ло жа ју, уз по моћ рат но про фи тер ских и 
тран зи ци о нома фи ја шких ком пра дор ских ели та, што за по сле ди цу 
има и уни шта ва ње мо гућ но сти ве ћи ни да у сво јим зе мља ма жи ви 
жи во том до стој ним чо ве ка. 

Ти шма се сво јим вебак ти ви змом и ан га жо ва ном умет но шћу 
на свет ској мре жи до след но и енер гич но про ти вио по ро бљи вач ком, 
из ра бљи вач ком и уби лач ком нео ли бе рал ном гло ба ли зму у свим 
ње го вим то та ли зу ју ћим не га тив ним по јав ним об ли ци ма. Стра сним 
по ле ми ка ма и умет нич ки вред ним оства ре њи ма лу цид но и ду хо ви
то је раз от кри вао за пад ни им пе ри ја ли зам и зло чи не ње го вог НА ТО 
ми ли та ри стич ког са ве за, ко ји укљу чу је и про из вод њу ко ри сног вер
ског фа на ти зма, фа ши зма, ра то ва, те ро ри зма и гло бал не ху ма ни тар
не и еко ло шке ка та стро фе, по кре та не без у мљем, его и змом и не за
ја жљи вом по хле пом за про фи том јед ног про цен та чо ве чан ства. 

Та ко ђе, од пре суд ног зна ча ја је и чи ње ни ца да се Ти шма са фи
нан сиј ски не за ви сне, не стра нач ке и кре а тив но ау то ном не по зи ци је, 
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као про гре сив ни ства ра лац и све стра ни по кре тач ал тер на тив ног 
то ка мул ти ме ди јал не умет но сти ко му ни ка ци је, у фи зич ком и ди
ги тал ном про сто ру бо рио за исти ну и кри тич ким од но сом пре ма 
по ја ви би ро крат скоку сто ске, иде о ло шкопо ли тич ке ин стру мен
та ли за ци је умет но сти на ме та њем ино стра них фон дов ских пра ви ла 
жи во та и ра да. Дру гим ре чи ма, ни је при ста јао на иде о ло шкодог
мат ску и ути ли тар ну (зло)упо тре бу ме ђу на род не за јед ни це умет ни
ка, бра не ћи сло бо ду, јед на кост и прав ду, ко је су осим љу ба ви, ми ра, 
ин тер на ци о нал ног при ја тељ ства и со ли дар но сти, те мељ ни етич ки 
прин ци пи ње го ве умет но сти ко му ни ка ци је, чи ји циљ је ко лек тив на 
ства ра лач ка раз ме на на пла не тар ном ни воу. 

На ве де не чи ње ни це о ста њу на уч ног зна ња у да тој обла сти 
пред ста вља ју раз ло ге за пи са ње овог ди ја ло шког ра да, на ста лог 
на осно ву имејл пре пи ске са Ан дре јом Ти шмом, ко ји пред ста вља 
до при нос це ло ви ти јем са гле да ва њу ју го сло вен ске ан га жо ва не умет
нич ке сце не де ве де се тих. У осно ви је на ме ра да се на те ме љу ди ја
ло гич кохе ре ме ну тич ког, или ин тер су бјек тив ноства ра лач ког ис тра
жи вач ког уви да у бит и сми сао це ли не умет нич ког опу са Ан дре ја 
Ти шме, као и сту ди ра ња ре ле вант не при мар не и се кун дар не ли
те ра ту ре, у ра ду од го во ри на сле де ћа пи та ња: Ка ко Ти шма тер ми
но ло шки и пој мов но од ре ђу је ин тер нет умет ност? Ка да и ка ко се 
при кљу чио умре же ном ин тер на ци о нал ном по кре ту но во ме диј ских 
ин тер нет умет ни ка, ак ти ви ста и те о ре ти ча ра? Ко ји су би ли ње го ви 
нај вред ни ји по чет ни до при но си тој но вој вр сти са вре ме не елек трон
ске умет но сти? Ка ква су ње го ва ис ку ства с тех но у то пи стич ким 
ка рак те ри за ци ја ма аван га рд не сај бер кул тур не па ра диг ме мре жног 
осло бо ђе ња? У че му је са др жа на по ли тич ка ан га жо ва ност ње го вих 
вебра до ва и он лајн ак ти ви зма на меј линг ли ста ма у вре ме ко сов
ског кон флик та и НА ТО бом бар до ва ња СРЈ? Да ли је ње го ва по ли
тич ки ан га жо ва на вебумет ност има ла и гло бал но ши ру по зи тив ну 
ре цеп ци ју, при хва ће ност и по др шку, од но сно ме диј ски екс тен зив
ни је ефек те и ути цај на за пад ну јав ност? Кад и за што је пре стао да 
се ба ви вебар том?

Ми лан Ђор ђе вић: У струч ним и на уч ним ра до ви ма нај зна чај-
ни јих стра них и до ма ћих те о ре ти ча ра но во ме диј ске умет но сти, 
у до ба ства ра ња гло бал ног ин фор ма ци о ног дру штва на пре ла зу из 
20. у 21. век, при мет на је се ман тич ка кон фу зи ја, јер се за умет нич-
ку прак су на свет ској мре жи, уте ме ље ну на ди ги тал ним ин фор ма-
ци о но-ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, не у јед на че но, си но ним но 
и не кон се квент но упо тре бља ва ју на зи ви: мре жна умет ност, нет-
-арт, веб-арт, ком пју тер арт, он лајн умет ност, ин тер нет умет-
ност и сл. Бу ду ћи да сте об ја ви ли књи гу под на сло вом Ин тер феј си 
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без гра нич ног – ди ги тал на и ин тер нет умет ност на пре ла зу ми ле
ни ју ма (Но ви Сад, 2008), ко ји тер мин ви пред ла же те за на ве де ну 
умет ност, ко јом сте се и са ми ба ви ли де се так го ди на, и ка ко је 
пој мов но од ре ђу је те и свр ста ва те? 

Ан дреј Ти шма: Тер мин „вебарт”, у сми слу ства ра ња умет
но сти на ин тер не ту и за ин тер нет, ра ди је ко ри стим за ин тер нет 
умет ност не го „нетарт”, јер смо у ме ђу на род ном „мејларт” по кре
ту, ко ме сам при па дао од 1973. до 1996. го ди не, го во ри ли о не твор
кин гу и не твор ку, да кле има ли смо тај пре фикс „нет”, па сам, сто га, 
ин тер не ту, као ди ги тал ном умет нич ком ме ди ју, дао тех но ло шки 
дру га чи ју ко но та ци ју основ ног тер ми на „веб”, ма да у оба сми сла 
озна ча ва „мре жу”. У од но су на мејларт бит на раз ли ка је што с 
ин тер не том на ста је мо гућ ност ства ра ња и ин тер ак тив ног, не по
сред ног су сре та свих ко ри сни ка исто вре ме но на гло бал ној мре жи 
с умет но шћу у ње ном из вор ном об ли ку, тј. са вебар том, као нај мла
ђом вр стом елек трон ске умет но сти ра ђе ној упра во за овај ме диј, 
ње го вим је зи ком и сред стви ма из ра жа ва ња. Вебарт де ла ни су 
рас про стра ње не па сив не пре зен та ци је ре про ду ко ва них умет нич
ких ра до ва на ин тер не ту ура ђе них у дру гим ме ди ји ма, не го су ра
ђе на ис кљу чи во за ин тер нет, ство ре на тех нич ким мо гућ но сти ма 
свет ске мре же ком пју те ра и за ње не ко ри сни ке, па су и нај гле дљи
ви ја и нај деј стве ни ја у том окру же њу где омо гу ћа ва ју ак ти ван 
од нос по сма тра ча при ли ком ре цеп ци је. Сто га, за вебарт је ка рак
те ри стич но аван га рд но за ла га ње за мул ти пли ко ва ну, мо ду ла р ну, 
де мо кра тич ну, не ко ме р ци јал ну и ан га жо ва ну умет ност у гло бал ном 
мре жном дру штву, чи је од ли ке су и мул ти ме ди јал ност, про це су ал
ност, ин тер ак тив ност, ин тер кре а тив ност и те ле ко му ни ка тив ност.

Углед ни свет ски те о ре ти ча ри и исто ри ча ри но во ме диј ских 
умет но сти у ди ги тал ној кул ту ри углав ном су са гла сни да је Вук 
Ћо сић, сло ве нач ки умет ник срп ског по ре кла, кра јем 1995. го ди не 
слу чај но из ми слио и по пу ла ри зо вао тер мин нет-арт, као ре зул тат 
софт вер ског ква ра. Ка да је отво рио ано ним ни имејл оште ћен у 
пре но су, у ње му је би ла чи тљи ва са мо реч нет.арт, ко ја се бр зо 
про ши ри ла у ин тер нет за јед ни ца ма умет ни ка и би ла при хва ће на 
у го во ру о он лајн умет но сти и ко му ни ка ци ја ма гру пе ин те лек туа-
ла ца, тех но екс пе ра та и суб вер зив них умет ни ка, по ве за них пу тем 
ББ си сте ма, имејл ли ста и ди ску си о них фо ру ма. Да кле, тер мин 
нет-арт, као на зив за екс пе ри мен тал не умет нич ке ди ги тал не 
прак се у веб 1.0 ери, је фор ма умре же не но во ме диј ске умет но сти 
у ко јој је ин тер нет био плат фо р ма за прак тич ни и те о риј ски 
ко лек тив ни умет нич ки рад, а на стао је у ис точ ној Евро пи, где су 
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мно ги бит ни нет-ар ти сти би ли ло ци ра ни: Алек сеј Шул гин, Оља 
Ља љи на, Џо ди.ор г, Вук Ћо сић, Гре јам Хар вуд и Хит Бан тинг, док 
су Херт Ло винк и Пит Шулц би ли глав ни те о ре ти ча ри. Кри сти ан 
Лу кић у свом ра ду о ра ној исто ри ји но во ме диј ске умет но сти у 
на шој зе мљи из но си тврд њу да је пр во нет-арт де ло у Ср би ји на-
ста ло 1997. под на сло вом Ап со лут на рас про да ја и да га је кре и ра-
ла но во сад ска умет нич ка асо ци ја ци ја Ап со лут но. Ка да и ка ко сте 
се ви при кљу чи ли том он лајн умре же ном ин тер на ци о нал ном по кре-
ту но во ме диј ских ин тер нет умет ни ка, ак ти ви ста и те о ре ти ча ра, 
ко ји су ко му ни ци ра ли на ин тер не ту и ко лек тив но ства ра ли на 
ње му и за ње го ве ко ри сни ке и ко ји су би ли Ва ши нај вред ни ји по чет-
ни до при но си тој но вој вр сти са вре ме не елек трон ске умет но сти?

Бу ду ћи да сам де це ни ја ма у кон ти ну и те ту био ства ра лач ки 
ори јен ти сан на ме ђу на род ну умет ност ко му ни ка ци је, ко ри сте ћи 
ПТТ мре жу за ди стри бу ци ју сво јих мејларт ра до ва, ра зу мљи во 
је да сам с оду ше вље њем при хва тио но ву ди ги тал ну тех но ло ги ју 
и по ја ву ин тер нет ко му ни ка ци је, ко ја је би ла мно го бр жа и ква ли
тет ни ја, али и прак тич ни ја ка да се ра ди о скла ди ште њу и пре глед
но сти ма те ри ја ла. 

Од уште ђе ви не, хо но ра ра за јед но пре да ва ње у Па ри зу, ко ји сам 
чу вао пет го ди на, и ро ђен дан ског џе пар ца, ку пио сам ком пју тер 
кра јем но вем бра 1996. го ди не, ко ји је та да ко штао око 1200 ма ра ка. 
Ком пју тер ми је умно го ме олак ша вао рад на об ра ди и ко ла жи ра њу 
сли ка, уба ци ва њу тек ста и ма ни пу ла ци ји бо ја ма, па сам за по чео рад 
на ком пју тер ским гра фи ка ма. Пр ву из ло жбу ди ги тал них прин то
ва имао сам у Ни шу 1997. го ди не, из че га је про ис те кла же ља да 
сво је ра до ве ша љем ин тер не том, те сам се исте го ди не при кљу чио 
на свет ску елек трон ску мре жу. У по чет ку сам се ак ти ви рао на 
ди ску си о ним меј линг ли ста ма Нет тајм, Син ди кејт, Тин гист, Аме ри
ка нЕк спрес, Рај зо ум Дај џест, РАЈ ЗО УМРОУ , 711, Вор тајм, ДиЈуВоч 
(Net ti me, Syndi ca te, Am еri ca nEx press, Rhi zo me di gest, RHI ZO ME
RAW , thin gist, 711, war ti me, DUWATCH) и мно гим дру гим и во дио 
рас пра ве, са знав ши на тај на чин мно штво ин фор ма ци ја о из во ри ма 
но ве умет но сти, до га ђа ји ма и ства ра о ци ма ко ји су их кре и ра ли. На 
ли ста ма је би ла јед на гру па пи о ни ра вебар та, као на при мер Игор 
Штро ма јер и Вук Ћо сић из Сло ве ни је, Оља Ља љи на и Алек сеј 
Шул гин из Ру си је, ЏиЕјч Хо ва ги ми ен из Аме ри ке, чи ји ра до ви 
су ми се ве о ма до па да ли. Сто га сам на ин тер не ту на пра вио сво ју 
га ле ри ју под на зи вом „Вебрај”(„Web He a ven”), где сам лин ко вао 
њи хо ве ра до ве, а одр жао сам и јед но јав но пре да ва ње о њи ма, пра
ће но еми то ва њем њи хо вих ра до ва на мо ни то ру у окви ру сај ма тех
ни ке „Нет свет” у Но вом Са ду 1998. го ди не.
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Мо је пр во уче шће у вебарт про јек ту под на зи вом „Деск топ је” 
(„Desk top is”) би ло је у ок то бру 1997. го ди не. Про је кат је осми слио 
ру ски нетарт умет ник Алек сеј Шул гин, ко ји је од сва ког уче сни ка 
тра жио да му по ша ље сни мак свог деск то па, јер је сва ки дру га чи ји 
и по се бан, те пред ста вља умет ни ко ву при ват ност и ин ди ви ду ал
ност. Ка сни је сам ра дио не ке ра до ве за јед но са Ен ди јем Де ком из 
САДа, он ме је укљу чио и у не ко ли ко он лајн ви део кон фе рен ци ја, 
за тим са грч ком гру пом Пе р со нал си не ма („Per so nal Ci ne ma”), са 
Ген џом Гу ла ном из Ис тан бу ла, ор га ни за то ром Вебби је на ла, ко ји 
ме је та ко ђе укљу чио у он лајн ви део кон фе рен ци је и са мно гим 
дру ги ма.

Свој пр ви сајт ура дио сам у ја ну а ру 1998. го ди не за про је кат 
„Ми стер Нетарт”(„Mr. Net Art”) где су же не нетар ти сти би ра ле 
ми сте ра нетар та ме ђу му шким кан ди да ти ма. Та мо сам по ста вио 
ко ла жи ра ну фи гу ру Швар це не ге ро вог го лог те ла са мо јом гла вом 
и цр ним пра во у га о ни ком пре ко пол ног ор га на. Пи са ло је „Ти шма 
у сај бер про сто ру”(„Ti sma in Cybe r spa ce”). Та ко ђе, тре ба ло је да ти 
од го во ре на не ко ли ко лич них пи та ња да би жен ски жи ри мо гао 
лак ше да се од лу чи. То је све би ло ду хо ви то и за бав но, а ето по стало 
је исто ри ја нетар та. 

Та ко ђе, за ра ну исто ри ју ин тер нет умет но сти ве о ма зна ча јан 
до га ђај је био ме ђу на род ни про је кат, сај бер пер фор манс „Ја то је 
не ко дру ги”, ко ји су осми сли ли Ев ге ни ја Дем ни ев ска из Па ри за и 
Вол фганг Ци мер из Кел на, по ве зу ју ћи осам евр оп ских гра до ва, а 
од ви јао се на ин тер не ту 7. но вем бра 1998. го ди не од 10 до 22 ча са. 
Ме ђу гра до ви ма Обер ви ли је, Келн, Кра ков, Ахен, Со фи ја, Ис тан бул 
и Реј кја вик на ла зио се и Но ви Сад, а иде ја је би ла да се срет ну не где 
из ме ђу ре ал ног и сај бер про сто ра у ин тер ак тив ним и си мул та ним 
кре а ци ја ма пе де се так умет ни ка. У ин тер ва лу од 12 до 14 ча со ва на 
штан ду Ин Фор ма, у ор га ни за ци ји Но во сад ског сај ма, ПЛУС Си
сте ма и но во сад ског пред став ни штва ЕУ нет Ју го сла ви ја, вр шио 
се ди рек тан пре нос овог до га ђа ја. 

Ус пео сам да уз тех нич ку по др шку Еу не та из Но вог Са да до
би јем опре му по мо ћу ко је су, по њи хо вим ре чи ма, пр ви пут пу тем 
ка ме ре и ин тер не та пре но ше ни ужи во пе р фор ман си из ме ђу ових 
гра до ва. Мом ци из ЕУ не та су по ста ви ли тех ни ку вред ну око 10.000 
до ла ра за овај мој про је кат, па је и пу бли ка би ла у при ли ци да пра
ти овај ве ли чан стве ни до га ђај. Ре кли су ми да ми то ни ко дру ги у 
Ју го сла ви ји не би мо гао омо гу ћи ти. Сва ки град је дао јед ну те му 
у окви ру за јед нич ке те ме „Ја то је не ко дру ги”, од но сно Ев ге ни ја 
је тра жи ла да сва ко од нас од ре ди јед ну те му на ко ју ће умет ни ци из 
оста лих се дам гра до ва да ура де ра до ве. Ја сам за дао те му „McCo la’s”, 
ко ја је би ла ве о ма кри тич ки и ан га жо ва но од ре ђе на јер је тре ба ло 
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да уче сни ци из осам евр оп ских гра до ва спа ја њем еле ме на та (сли ка, 
сло га на, пе са ма и ви део ма те ри ја ла) ве за них за Ко каКо лу и Мек
до налдс на пра ве умет нич ка де ла и пер фор ман се, за ко је се прет
по ста вља ло да ће уско ро би ти нај про да ва ни ји на ме ђу на род ном 
умет нич ком тр жи шту. То је био иро ни чан по зив да се од про ду ка
та Ме ка и Ко ле на пра ве умет нич ка де ла. У за ка за но вре ме укљу
чи ли су се гра до ви и је дан по је дан из ве ли крат ке пер фор ман се на 
мо ју те му, а пу бли ка на сај му је то пра ти ла. За тим сам им уз вра тио 
мо јим при ло зи ма на њи хо ве те ме. На кра ју су због не ких тех нич
ких про бле ма ко ле ге из Кел на и Кра ко ва од у ста ле од жи вог пре но
са и уче шћа, а ја сам ов де без ти ма умет ни ка сам ус пео све то да 
ор га ни зу јем и функ ци о ни са ло је бес пре кор но. Ту се ви ди ко ли ко 
смо ми та да би ли на пред ни, ра ме уз ра ме са Евро пом.

Ев ге ни ја је ра ни је про јек те ра ди ла те ле фак сом и по ве зи ва ла 
ви ше гра до ва си мул та но, та ко да су пу тем фак са сла ли јед ни дру
ги ма ра до ве, ин тер ве ни са ли на њи ма и сла ли да ље. Та ко ђе, пу тем 
ин стант фо то гра фи ја ко је су сла ли фак сом пра ти ли су у ре ал ном 
вре ме ну си ту а ци ју у га ле ри ја ма у сва ком од гра до ва. Та да ин тер
нет још ни је по сто јао. Ина че Ев ге ни ја је мо ја ста ра при ја те љи ца, 
ко јој сам 1978. го ди не ор га ни зо вао из ло жбу на Три би ни мла дих, а 
за тим сам је укљу чио и у мој ју го сло вен ски про је кат „Умет нич ко
етич ко” из 1988. и ка сни је у про је кат „По че так Ми ле ни ју ма” 1996. 
ко ји је одр жан у књи жа ри Про ме те ја, као и у „Су блим не објек те” 
2002. го ди не.

Мој пр ви са мо стал ни вебарт рад је „Ду хов ни ин тер нет обје
катˮ („SIO” – Spi ri tual In ter net Ob ject). Би ло је то вре ме за тиш ја у 
тра гич ним зби ва њи ма код нас, јер ем бар го је про шао, као и рат у 
Бо сни. Већ сам имао бо га то ис ку ство ба вље ња ду хов ним при сту
пом умет но сти кроз сво је (спи)ри ту а ле, па сам до био иде ју да у 
скла ду са не ма те ри јал но шћу ин тер нет ме ди ја ура дим рад ко ји ће 
ду хов но да зра чи. Ра де ћи у ди ги тал ном про сто ру и вре ме ну пла ви 
обје кат, уно сио сам сво ју ма гиј ску же љу за ње го во деј ство, па се она 
пре но си ла пу тем ин тер не та на све ко ри сни ке. За ни мљи во је да је 
упра во тај рад, по ред још два ка сни ја, ода бран од стра не ку сто са 
про јек та ин тер нет умет но сти у њу јор шком му зе ју Вит ни за њи хо
ву он лајн збир ку нетар та под на зи вом „Net Art Idea Li ne”. Та да сам 
имао иде ју да ура дим се ри ју та квих зра че ћих вебра до ва за раз не 
ства ри и да то бу де мој осо бе ни стил нетар та. Али ура дио сам са мо 
још је дан сли чан рад 2002. го ди не, ко ји сам на сло вио „За штит ни 
ин тер нет обје катˮ („PIO” – Pro tec ti ve In ter net Ob ject).

Не из бе жно и ис так ну то ме сто у ре ле вант ној ли те ра ту ри о 
хе рој ском до бу, или пи о нир ској фа зи ства ра ња гло бал но умре же ног 
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по кре та но во ме диј ске ин тер нет умет но сти на веб 1.0 тех но ло-
шкој плат фор ми у до ба дот-ком раз во ја, је су по ме ну те меј линг 
ли сте, фо ру ми и веб-сај то ви. Њи хо ви по кре та чи, твор ци, као и 
ис тра жи ва чи, углав ном их пред ста вља ју као ал тер на тив не и 
де мо крат ске ко му ни ка ци о не ка на ле и ме ста за ком пју тер ски по-
сре до ва но по ве зи ва ње, сло бод ну и рав но прав ну ди ску си ју и кул тур-
ну раз ме ну ин фор ма ци ја, ми шље ња и иде ја Ис точ не и За пад не Евро-
пе на кон па да Бер лин ског зи да. Твр де да им је основ ни циљ био 
над те ри то ри јал но, он лајн ује ди ња ва ње и под сти ца ње ин сти ту цио-
нал но не за ви сне, екс пе ри мен тал не ко ла бо ра ци је умет ни ка, ак ти-
ви ста, про гра ме ра, ди зај не ра и те о ре ти ча ра, све сних зна ча ја ин-
тер не та, као ко му ни ка ци о ног и ства ра лач ког ме ди ја но вих вр ста 
са вре ме не елек трон ске умет но сти, ко је су од го ва ра ле но во на ста-
ју ћем по стин ду стриј ском гло бал ном дру штву и ње му при па да ју ћој 
ди ги тал ној кул ту ри на „кра ју исто ри је”. Да ли су Ва ша ис ку ства 
с њи ма у са гла сно сти с на ве де ним тех но у то пи стич ким ка рак те-
ри за ци ја ма аван гард не сај бер кул тур не па ра диг ме мре жног осло бо-
ђе ња, ко ја је укљу чи ва ла и за јед нич ку де лат ност у окви ру су сре та 
и кон фе рен ци ја на ме диј ским фе сти ва ли ма?

Што се ви ше при бли жа ва ла ин тер вен ци ја НА ТОа на Ко со ву, 
све ви ше су мо де ра то ри на меј линг ли ста ма ме диј ски при пре ма ли 
и оправ да ва ли бом бар до ва ње про па ган дом ко ја је Ал бан це при ка
зи ва ла ис кљу чи во као жр тве срп ског ди кта та и на си ља. Та ква ин
стру мен та ли за ци ја и зло у по тре ба ме ђу на род не ин тер нет за јед ни це 
умет ни ка у иде о ло шке и по ли тич ке ма ни пу ла тив не свр хе ме је 
ве о ма раз љу ти ла па сам ин тен зив но уче ство вао у бор би за исти ну, 
на во де ћи као ар гу мен те фак те да Ал бан ци има ју сво је шко ле, но
ви не, те ле ви зи ју, уни вер зи тет, бол ни це итд., од но сно да као ло јал
ни гра ђа ни СРЈ ужи ва ју сва пра ва и сло бо де. Та ко ђе, кри тич ки и 
обра зло же но сам се су прот ста вљао не у пит ном при хва та њу фа бри
ко ва них ла жи за пад них мејнстрим ме ди ја, ко је су у имејл пре пи сци 
до ми ни ра ле у мње њи ма број них ко ле га. Сто га сам убр зо до шао у 
опре ку са ве ћи ном чла но ва ових „отво ре них и сло бод них” ди ску
си о них мре жа, па сам са не ких био и из ба чен, јер се мо ји ста во ви 
ни су укла па ли са ста во ви ма ад ми ни стра то ра тих ли ста, ко ји су 
во ди ли ра чу на о ста во ви ма свог осни ва ча и фи нан си је ра – Фон да 
за отво ре но дру штво. Тач ни је ре че но, са ли сте Нет тајм (Net ti me) 
из ба ци ли су ме без опо ме не, а на Син ди кеј ту (Syndicatеу) су ме 
оста ви ли, од но сно ви ше пу та из ба ци ва ли па вра ћа ли уз опо ме ну 
да па зим шта пи шем, јер је пре ваг ну ла од лу ка да ме због при ви да 
де мо крат ског ка рак те ра оста ве. Ина че раз лог што смо се ка сни је 
по бу ни ли на Син ди кејт (Syndicatе) ли сти је и то што су из ар хи ве 
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ли сте из бри са ли сва пи сма из пе ри о да бом бар до ва ња Ју го сла ви је 
мар т–јун 1999. „да се не ки љу ди не би ком про ми то ва ли због сво га 
пи са ња”, јер су ма хом по др жа ва ли бом бар до ва ње. Имам сто ти не 
са чу ва них имеј ло ва из тих ди ску си ја, као до ка зе о ствар ној при ро
ди тих ли ста и пре пи ска ма ко је су се на њи ма од ви ја ле, а мо гу се 
про чи та ти на мом сај ту „Хо рор у нетарт исто ри ји”(„Hor ror in the 
Net.Art Hi story”), где се ви ди да сам имао по др шку и мно гих не за
ви сних по је ди на ца и гру па са За па да. Та ко ђе, по што сам укло њен 
са ли сте, по слао сам свој про тест свим чла но ви ма ли сте по на о соб, 
а би ло их је три сто ти не, јер сам имао њи хо ве имејл адре се, та ко 
да су сви са зна ли исти ну о цен зу ри, па су ме не ки и по во дом то га 
по др жа ли и сла ли ми сво је при ло ге ко је су на ли сти об ја ви ли у 
мо ју од бра ну.

У це лој тој ства ри ва жно је ис та ћи да сам се фи нан си рао из 
соп стве ног џе па и био сло бо дан да ка жем шта ми слим и то пот кре
пим ар гу мен ти ма без вре ђа ња, а сма трао сам и да на тај на чин де
мо крат ски до при но сим бо гат ству ста во ва и те ма на ли сти, у сми слу 
да се чу ју и дру ги и дру га чи ји гла со ви. Ме ђу тим, њи ма се то ни је 
до па да ло јер су же ле ли јед но гла сје, па су гле да ли што пре да ме 
ућут ка ју, за то што су би ли пла ће ни, а и не ку ло ву су по ред то га до
би ја ли, па мо бил не те ле фо не и дру ге по клон чи ће. Ве ро ват но сам 
био је ди ни умет ник у Но вом Са ду ко ји је до кра ја остао имун на 
ко ло ни ја ли стич ку иде о ло ги ју и би ро кра ти за ци ју умет но сти, ко ју 
је на по љу кул ту ре спро во дио Фонд за отво ре но дру штво, а ко ме 
је би ло те шко одо ле ти у си ро ма шној зе мљи, јер је ну дио ка ри је ре, 
из ло жбе, на сту пе по све ту, лук су зне ка та ло ге и при ка зе у ме ди ји ма.

За пра во, меј линг ли сте су по кре ну те на За па ду са ци љем да 
при до би ју оси ро ма ше не ин те лек ту ал це и на ив не мла де ства ра о це 
из Ис точ не Евро пе жељ не ка ри је ре по сва ку це ну, кроз на вод не 
ди ску си о не гру пе и фо ру ме, у ко ји ма је вр ше на иде о ло шка ин док
три на ци ја и из бор оних ко ји мо гу би ти ви ше стру ко ко ри сни им пе
ри јал ној си ли на по љу кул ту ре. За то су им у се ди шти ма Фон да у 
по је ди ним гра до ви ма Ис точ не Евро пе и от це пље ним ре пу бли ка ма 
бес плат но усту па ли ком пју те ре, при ступ ин тер не ту и имејл адре се. 
Пла ћа на су им пу то ва ња на раз не су сре те, сим по зи ју ме, го сто ва ња 
по би је на ли ма и из ло жба ма, а Ло винк и Брок ман су по Ис точ ној 
Евро пи др жа ли ску по пла ће на пре да ва ња о „сло бод ној и де мо крат
ској мре жи”, чак су и у Ал ба ни ји би ли да ус по ста ве цен тре и мре жу, 
па и на Ко со ву. За то им је ја ко за сме та ло ка да сам на те ли сте у 
мар ту 1998. го ди не пу стио вест да су на Ко со ву уби је ни по ли цај ци 
др жа ве Ср би је и да сам за бри нут због те си ту а ци је, јер ако по ли
ци ја од го во ри на то Ср би ја ће опет би ти оп ту же на за агре си ју, али 
ово га пу та на сво јој те ри то ри ји. Ина че, вла сник Фон да Џорџ Со рос 
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је фи нан си рао и ОВК, да би ка сни је тра жио уде ла у упра вља њу 
руд ни ци ма на Ко со ву. Бр зо сам ре а го вао и љу ди ши ром све та су 
са зна ли исти ну о то ме шта се ствар но до га ђа на Ко со ву. Са мо не
ко ли ко са ти ка сни је на Син ди кеј ту (Syndicatе) и Нет тај му (Net ti me), 
као и на дру гим фон дов ским ли ста ма, об ја вљен је про глас ко сов
ских ал бан ских сту де на та, и то на око че ти ри стра ни це тек ста на 
ен гле ском је зи ку (очи глед но уна пред при пре мље но и пи са но од 
стра не стра на ца), у ко ме оп ту жу ју др жа ву Ср би ју за ре пре си ју и 
кр ше ње људ ских пра ва. Ме ђу тим, тај њи хов про глас до шао је на кон 
шо кант не исти не о уби је ним по ли цај ци ма и то ни су мо гли да ми 
опро сте, па су ме на кон то га из ба ци ли из Нет тај ма (Net ti me). 

По сто ја ли су и чи сти умет нич ки, не по ли тич ки раз ло зи об ра
чу на са ад ми ни стра то ри ма ли сте Син ди кејт (Syndicatе) и ње ног ка
сни јег пре у зи ма ња. На и ме, нас не ко ли ко је ста ло у од бра ну умет
ни це НН ко ју су они из ба ци ли са ли сте због „спа мо ва ња”, а она је 
за пра во би ла јед на вр ло кре а тив на и ду хо ви та, про дук тив на осо ба, 
ко ја је на ли сту сла ла мно го ра зних тек сто ва укра ше них број ним 
ви зу ел ним игра ма слов ним зна ци ма (не ка вр ста ви зу ел не по е зи је 
у АСКИ/АSCII фор ма ту) и тра жи ли смо да је вра те на ли сту. Би ли 
смо вр ло упор ни и ар гу мен то ва ни, јер онај ко ме сме та мно го по шиљ
ки (де се так днев но) мо же јед но став но да их не отва ра или да ста ви 
не ки фил тер да их не при ма. Ни је раз лог да се осо ба из ба ци, тим 
пре што су ње ни тек сто ви у ства ри би ли естет ски ве о ма нео бич ни 
и за ни мљи ви, а са др жа ли су и кри ти ку гло ба ли за ци је, што је оква
ли фи ко ва но као „спа мо ва ње” и раз лог да је ућут ка ју. Ка да су ад ми
ни стра то ри ви де ли да не мо гу да нас по бе де, они су „де мон стра
тив но” на пу сти ли ли сту и сво је по зи ци је пре пу сти ли дру гом па ру, 
те осно ва ли но ву ли сту Спек тре (Spec tra), на ко ју ве ћи на са Син ди
кеј та (Syndi ca te) ни ка да ни је пре шла.

Не мач ки кри ти чар и ку стос Ан дре ас Брок ман, ини ци ја тор 
ства ра ња мре же В2_Ист (V2_East), ко ји је са Ин ке Арнс осно вао 
и мо де ри рао Син ди кејт (Syndi ca te) ли сту, оп ту жу је Вас да сте у 
пе ри о ду од 1998. до 2000. го ди не на ко му ни ка ци о ним меј линг ли-
ста ма и фо ру ми ма би ли је дан од по кре та ча ин фор ма ци о ног ра та 
из ме ђу ис точ них и за пад них умет ни ка и ак ти ви ста. Због то га је, 
по ње му, про пао про је кат ин тер нет за јед ни це Ду бо ке Евро пе, 
од но сно иде ја о тех но ло шком и кул тур ном пре ва зи ла же њу ди хо-
то ми ја Ис ток/За пад и Се вер/Ју г, у че му га је по др жа вао и Херт 
Ло винк, те о ре ти чар, ку стос и ад ми ни стра тор Нет тајм (Net ti me) 
ли сте. Об ја шња ва да је Ва ша по ли тич ка про па ган да у ме ђу на род-
ном сај бер про сто ру би ла мо ти ви са на срп ским на ци о на ли змом и 
да сте би ли бра ни лац Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, због чи ње ни це да 
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сте же сто ко кри ти ко ва ли њи хо ву апо ло ги ју уме ша но сти За па да 
и НА ТО-а у Ју го сло вен ску кри зу и пр о бле ма ти зо ва ли ци ље ве Фон да 
за отво ре но дру штво у пост со ци ја ли стич кој Евро пи, на кра ју XX 
ве ка. Да ли су њи хо ве тврд ње о Ва ма тач не и да ли сте има ли кри-
тич ки од нос пре ма из во ри ма ин фор ми са ња на ко ји ма сте за сни-
ва ли сво је ста но ви ште?

Тврд ње Ло вин ка и оста лих о мом „на ци о на ли зму” и „про па
ги ра њу Ми ло ше ви ћа” уоп ште ни су тач не, јер ни ка да ни сам по ми
њао Ми ло ше ви ће во име, ни ти сам га бра нио у би ло ко јим при ло
зи ма ли сти Син ди кејт (Syndi ca te). Та ко ђе, лич но ни ка да ни сам био 
члан ни јед не по ли тич ке пар ти је, ни ти сам ика да гла сао за Ми ло
ше ви ћа, а као умет ник са мо стал но сам ра дио и ни ка да се ни сам 
обра ћао вла сти за не ку по моћ и фи нан си ра ње. Све сам увек пла ћао 
из свог џе па: ком пју те ре, ин тер нет, ди ско ве, опре му, ма те ри јал итд. 
и за то ни сам за ви сио ни од ко га. На ли ста ма сам се за ла гао за рав
но прав ност свих, а пре све га за исти ну, го во рио сам да у Бе о гра ду 
жи ви 30.000 Ал ба на ца и да им ни ко ни шта на жао не чи ни, да има
ју сво је рад ње, би зни се и да су углав ном би ли до бро сто је ћи. Пи сао 
сам да на Ко со ву има ју шко ле, фа кул те те, те ле ви зи ју и но ви не на 
ал бан ском је зи ку и да има ју сва кул тур на пра ва, те да је про блем 
што су их Аме ри кан ци и за пад ни Евро пља ни под бу њи ва ли и пла
ћа ли да бој ко ту ју све ин сти ту ци је и да стал но про те сту ју. При чао 
сам ка ко сам Ал бан цу сли ка ру Га ши ју ор га ни зо вао и отво рио из
ло жбу у га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Но вом Са ду, 
па ка ко сам с при ја те љем Ал бан цем пио ка фу у ка фи ћу у Но вом 
Са ду и из но сио још та квих по зи тив них при ме ра. Али за њих је то 
би ла Ми ло ше ви ће ва про па ган да, за то што мо је све до че ње ни је ишло 
у при лог при чи да су Ал бан ци у Ср би ји угро же ни и омра же ни. 
Ника да ни у јед ном свом вебра ду или тек сту ни сам вре ђао или 
по ни жа вао Ал бан це као на ци ју, не го сам ис кљу чи во на па дао Осло
бо ди лач ку вој ску Ко со ва, ко ју је и Аме ри ка нај пре про гла си ла за 
те ро ри сте, а ка сни је ко ри сти ла као сво ју пе ша ди ју, у скла ду са им
пе ри јал ном так ти ком за ва ди па вла дај. Зна чи за ла гао сам се са мо 
за исти ну и прав ду, ни шта ви ше. Дру гим ре чи ма, увек сам по ку
ша вао да пру жим ствар ну, ар гу мен то ва ну и до ку мен то ва ну сли ку 
оно га што се де ша ва ло у Ју го сла ви ји, ни шта ма ње и ни шта ви ше, 
са мо за по тре бе ли сте и ди ску си ја на њој. Али та сли ка ни је би ла 
у са гла сно сти са не чи јим пред ра су да ма, или ин те ре си ма, па су ме 
вре ђа ли, ети ке ти ра ли и из ба ци ва ли са „сло бод них и де мо крат ских” 
ди ску си о них ли ста.

Увек и до след но сам се за ла гао за мир, љу бав и са рад њу ме ђу 
на ро ди ма и на род но сти ма СФРЈ, че му у при лог го во ри и чи ње ни ца 
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да сам се још дав не 1989. го ди не на сим по зи ју му ли ков них кри ти
ча ра, под на сло вом „Ак ту ел ни тре ну так ју го сло вен ске умет но сти”, 
ко ји је ор га ни зо вао Сту дент ски кул тур ни цен тар Бе о гра да, су прот
ста вио кул тур ном на ци о на ли зму, умет нич кој пр о вин ци ја ли за ци
ји, би ро кра ти за ци ји и се па ра ти зму ко ле га из оста лих ре пу бли ка, 
за ла жу ћи се за је дин стве ни ју го сло вен ски кул тур ни про стор, због 
че га су ме не ки од при сут них оп ту жи ли да сам за ступ ник Ми ло
ше ви ће ве по ли ти ке.

По чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка осно вао сам Ин
сти тут за ши ре ње љу ба ви и из да вао ча со пис Љу бав/Lo ve, ак тив но 
и енер гич но се су прот ста вља ју ћи на ци о нал ној мр жњи, не при ја тељ
стви ма и при пре ма ма за бра то у би лач ке, гра ђан ске ра то ве на про
сто ру Ју го сла ви је, што се огле да ло и у по пла ви на ци о на ли стич ког 
ки ча ко ји је за га дио наш ду хов ни про стор. За тим сам у усло ви ма 
ра та и еко ном ске бло ка де, ко ја је об у хва та ла и кул тур ни ем бар го, 
ан га жо ва но ре а го вао на исто риј ску си ту а ци ју, прак ти ку ју ћи аван
гард ну ети ку умет нич ког по на ша ња у скло пу мре же ме ђу на род них 
умет нич ких ко му ни ка ци ја и по кре та ин тер на ци о нал но ори јен ти
са них мејлар ти ста. Ал тер на тив ни мре жни умет ни ци раз ли чи тих 
на ци о нал но сти из Ср би је ни су се ми ри ли са из би ја њем ра та и 
ка сни јим на ме та њем кул тур ног ем бар га на шој зе мљи, па су по
ди гли глас про тив зла, ви де ћи ње го ве узро ке пре вас ход но спо ља. 
Има ли смо ве ли ку по др шку ува же них ко ле га из све та, код ко јих 
смо ужи ва ли ве ли ки углед и ко ји су пру жа ли по др шку на шој бор би 
про тив изо ла ци је, не сло бо де, ла жи, не прав де и без у мља. Ор га ни
зо вао сам из ло жбе ан ти ем бар го ра до ва на ше гру пе мејлар ти ста 
из Ср би је, а би ло нас је 6–7 раз ли чи тих на ци о нал но сти оку пље них 
око ан ти ем бар го ча со пи са Кејџ (Ca ge), у Да ла су, То ки ју и Вих теу 
(Бел ги ја), упр кос бло ка ди, где смо до би ли и ме диј ску па жњу. Све 
по ме ну те ан ти ем бар го и ан ти рат не из ло жбе, груп не и са мо стал не, 
ко је сам ус пео да ор га ни зу јем у ино стран ству од 1992–1994, про
би ја ју ћи ти ме на мет ну ти ем бар го, го во ре о ве ли кој по др шци ко ју 
смо има ли код на ших ко ле га мејлар ти ста из све та јер за хва љу ју ћи 
њи хо вим га ле ри ја ма, тру ду и до бро ти ус пе ли смо да над вла да мо 
бло ка ду УН.

Ве о ма ва жни у мо јим за ла га њи ма де ве де се тих го ди на за мир, 
љу бав и брат ство љу ди, без об зи ра на њи хо ве на ци о нал не и оста ле 
раз ли ке, је су мо ји пер фор ман си, или (спи)ри ту а ли. Сма трао сам да 
мо ји пер фор ман си ди рект но де лу ју на ствар ност, љу де и до га ђа је 
не ком вр стом по зи тив не ма ги је. На и ме, мо је де ло ва ње кроз умет
ност има дво ја ко деј ство. Јед но је кри ти ка са вре ме ног дру штва и 
свет ских зби ва ња, кроз ис ти ца ње не га тив них при ме ра до ку мен то
ва них сли ка ма, ви де ом, па ро ла ма из ме ди ја, за стра шу ју ћих и ири



тант них сце на ствар но сти ко је иду до крај но сти де ху ма ни за ци је и 
ла жи. То ра дим у свр ху раз бу ђи ва ња пу бли ке. С дру ге стра не сво
јим ду хов ним де ло ва њем ну дим лек за те де ви ја ци је, тра у ме и де
струк ци ју, кроз раз ви ја ње ду хов не све сти, ши ре ње по зи тив не енер
ги је, сми ру ју ћих и хар мо ни зу ју ћих та ла са, љу ба ви и ми ра. Сма трам 
да се та два на чи на ан га жо ва не умет нич ке прак се, ко ји те ку па
ра лел но, ме ђу соб но до пу њу ју, јер за бо лест тре ба пр во по ста ви ти 
ди јаг но зу, ја сно де фи ни са ти ње не ма ни фе ста ци је и узро ке, а за тим 
је тре ба ле чи ти.

У бив шој Ју го сла ви ји сам и са Ал бан ци ма ор га ни зо вао мејларт 
из ло жбу „При ват ни жи вот” у При шти ни, па он да у Пу ли, Ри је ци, 
Љу бља ни и две у Бо сни. Сву где су ме див но при ми ли и раз ви ја ли 
смо да љу са рад њу. Ни је би ло ни ка квих на ци о нал них тен зи ја из ме ђу 
број них на ро да и на род но сти, жи ве ли смо за јед но и ни ко ни ког 
ни је пи тао за на ци о нал ност. Али то је за сме та ло стра ним си ла ма и 
ро ва ри ли су још од осам де се тих го ди на 20. ве ка, да би у де ве де се
тим, на кон па да Бер лин ског зи да и сло ма Со вјет ског Са ве за, ко нач
но из био рат. Рат је ла ко по кре ну ти пот пла ћи ва њем по ква ре них 
ели та, али је те шко по сле за це ли ти ра не. 

Ина че, у вре ме Ју го сла ви је увек сам се из ја шња вао као Ју го
сло вен. Углав ном су се Ср би нај ви ше из ја шња ва ли та ко, јер су би ли 
у ве ли кој ве ћи ни, па су се од ри ца ли ис ти ца ња сво је на ци о нал но
сти, у ци љу да се ма њи не не осе ћа ју угро же не. А си стем је ма њи
на ма и де ло ви ма Ср би је, тј. по кра ји на ма, да вао ве ли ка пра ва та ко 
да су они над гла са ва ли ствар ну ве ћи ну. То је би ло ло ше у Ју го сла
ви ји и до ве ло је до оса мо ста ље ња ма њих на ци о нал них др жа ва од 
нај ве ће, што су због сво јих ин те ре са зду шно под сти ца ли и по ма
га ли ино стра ни фак то ри. Сви су на пу сти ли Ју го сла ви ју, ли це мер
но и под му кло окри вљу ју ћи ис кљу чи во Ср бе и Ср би ју за то, што ме 
је ве о ма за бо ле ло, јер је то би ла лаж, па сам стао у од бра ну сво је 
зе мље од та квих оп ту жби. Али – не мр жњом пре ма дру ги ма, него 
об ја шња ва њем зби ва ња, ко ја су у све ту на мер но ис кри вља ва на и 
ла жно пред ста вља на у ци љу оправ да ва ња рас пар ча ва ња зе мље, 
уво ђе ња свих мо гу ћих санк ци ја, те на кра ју бом бар до ва ња Ср би је 
и не ке вр сте ње не оку па ци је.

У мно гим пу бли ка ци ја ма и про гла си ма об ја шња вао сам да су 
за рат кри ве се це си о ни стич ке вла де тих от це пље них ре пу бли ка, 
јер по уста ву Ју го сла ви је да би се не ко одво јио мо рао се по сти ћи 
кон сен зус обе стра не, а јед но стра но и на сил но, ору жа но от це пље ње 
иза зва ло је гра ђан ски рат. При том За пад је под сти цао се це си је и 
на о ру жа вао и Хр ва те и Му сли ма не и ка сни је Ал бан це, об у ча вао 
их, да вао им ло ги сти ку и са те лит ске ин фор ма ци је, а Ср бе су оп ту
жи ва ли за рат. Ср би и Ср би ја су би ли про тив це па ња Ју го сла ви је 
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јер су де ло ви срп ског на ро да жи ве ли у го то во свим де ло ви ма и са мим 
тим те жи ли су це ло ви то сти зе мље. Ни су же ле ли да жи ве одво је но 
од ма ти це где им је и род би на, а по го то во су ожи ве ле успо ме не на 
Дру ги свет ски рат и НДХ, ко ја је чи ни ла зло чи не про тив срп ских 
ци ви ла у Хр ват ској и Бо сни. Ја сам све те по дат ке об ја вљи вао и 
до ку мен то вао и слао на ен гле ском, јер сам хтео да по мог нем жр тва
ма про па ган де за пад них мејнстрим ме ди ја ко ји су ла жи ма и об ма
њи ва њи ма ма ни пу ли са ли јав ним мње њем и мон ти ра ли цр нобелу 
сли ку ствар но сти, ко ја је слу жи ла као оправ да ње за гло ба ли стич ке 
им пе ри јал не пла но ве по ро бља ва ња и из ра бљи ва ња бив ших ју го
сло вен ских ре пу бли ка.

У сво јој умет но сти не го вао сам љу бав и же љу да за у ста вим 
ра то ве, али сам до био санк ци је, а ка сни је и бом бе. То ме је на неки 
на чин про ме ни ло, али не ме не лич но, не го те ме мо јих ра до ва и стра
те ги ју. Мо рао сам да бра ним сво је и исто вре ме но на па дам оно ла
жно и по ква ре но на За па ду, а што су они ма ни фе сто ва ли у чи та вом 
ни зу зе ма ља по све ту од Ла тин ске Аме ри ке, Бли ског Ис то ка, Ру
си је итд. и то ми да је уве ре ност да сам био и да је сам на пра вој 
стра ни исто ри је и бу дућ но сти све та. Да ли сам на ци о на ли ста, то 
је пи та ње ту ма че ња са мог тер ми на, јер ве о ма це ним срп ско кул
тур но на сле ђе и во лим што сам ње гов из да нак, ствар но ужи вам 
у то ме и по но сан сам на то, при то ме не ума њу ју ћи зна чај дру гих 
на ци ја, јер сва ки на род има сво је спе ци фич не вред но сти, и ми слим 
да чо век ако не уме да це ни вред ност сво га на ро да, на ци је, он да 
не мо же да це ни ни дру ге на ци је. А ја их ве о ма це ним и уоп ште 
не мр зим и ни ка да ни сам јав но на па дао ни јед ну на ци ју као та кву, 
не го по је ди не агре сив не гру пе у њи ма. За то сма трам да ни сам да вао 
на ци о на ли стич ке ко мен та ре у сво јим ди ску си ја ма. 

Што се ти че ве ро ва ња из во ри ма, сва ка ко да сам им ве ро вао 
чим сам их ко ри стио. Ре ци мо, пра тио сам он лајн ма га зин Стоп НАТО 
ко ји је имао и днев но ажу ри ра ну меј линг ли сту са по пе де се так 
тек сто ва и ко мен та ра, а нај ви ше јој је до при но сио ге ни јал ни Рик 
Ро зоф и сајт „Ан ти рат ниˮ („An ti warˮ), за ко ји су пи са ли не ки од 
нај ве ћих за пад них ин те лек ту а ла ца као Мајкл Чо су дов ски, Не бој ша 
Ма лић и Ср ђа Триф ко вић. Као из вор сам ко ри стио и сајт „Ца ре во 
но во оде ло”(„The  Em pe ror’s New Clot hes”) Џа ре да Изра е ла, са оби
љем днев них ко мен та ра у од бра ну Ср би је, као и пи са ње Ка на ђа ни
на Пјо тра Беј на, ко ји је јед ном до шао да ме по се ти у Но вом Са ду 
по сле бом бар до ва ња Ср би је. Не ве ру јем да су они има ли би ло 
ка кве дру ге мо ти ве сем ши ре ња исти не, јер исти на је нај моћ ни је 
оруж је, са мо ка да се от кри је.

На мом ин фор ма тив нопо ли тич ком сај ту „Лич ноˮ („Per so nal”), 
ко ји сам ажу ри рао од 1998. и на кон бом бар до ва ња 1999, са ку пље ни 
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су и об ја вље ни тек сто ви о Ира ку, Че че ни ји и САДу, али нај ви ше 
о Ко со ву, ко је сам пла си рао на меј линг ли сте као мој лич ни по глед 
на до га ђа је и до при нос бор би за исти ну о Ср би ји.

Док тор ска ди сер та ци ја Ве ре Ме во рах о ин тер не ту и умет-
но сти на про сто ру Ср би је од 1996. до 2013. го ди не, ина че јед на од 
ве о ма рет ких сту ди ја код нас ко је су об ра ди ле ту те му, са др жи 
и број на све до че ња уче сни ка до га ђа ја на по ме ну тим меј линг ли-
ста ма кра јем про шлог ве ка. Ме ђу њи ма су и из ја ве Зо ра на Пан те-
ли ћа, осни ва ча умет нич ке асо ци ја ци је Ап со лут но и Цен тра за но ве 
ме ди је – ку да.ор г, и Де ја на Сре те но ви ћа, исто ри ча ра и те о ре ти-
ча ра умет но сти, ку сто са Цен тра за ви зу ел ну кул ту ру у Му зе ју са-
вре ме не умет но сти у Бе о гра ду. Њи хо ва ис ку ства и раз ми шља ња 
су су штин ски са гла сна с Ва шим кри тич ким схва та њи ма и не га-
тив ним оце на ма кон цеп та „Ду бо ка Евро па” и уло ге „отво ре них 
и де мо крат ских” ко му ни ка ци о них ли ста као им пе ри јал них и хе-
ге мо ни стич ких иде о ло шких про је ка та За па да, ин стру мен та ли-
за ци јом умет но сти на ди ги тал ном кул тур ном по љу но во ме диј ске 
ин ду стри је, фи нан си ра них од стра не но си ла ца круп ног и ин тер-
на ци о на ли зо ва ног ка пи та ла. Твр де да су, на њи хо во за пре па шће ње, 
за пад ња ци у ди ску си ја ма на сту па ли су пер и ор но, мен тор ски и 
ау то ри тар но и да су нео ба ве ште но и не ар гу мен то ва но пи са ли и 
рас пра вља ли, те па ра док сал но де мон стри ра ли ори јен та ли стич ки, 
или ста љи ни стич ки стил ми шље ња, ко ји је сва ко су прот ста вља ње 
про гла ша вао за на ци о на ли зам и од бра ну ре жи ма у Ср би ји. Сма-
тра ју да је због та кве си ту а ци је про па ла та ла жна уто пи ја о пре-
мо шћа ва њу ја за Ис ток/За пад у сло бод ној и рав но прав ној вир ту-
ел ној за јед ни ци умет ни ка, ку сто са и те о ре ти ча ра, у ко јој сем 
умет ни ка Еди ја Му ке из Ти ра не, глас Ал ба на ца са Ко со ва ни је био 
при су тан на ди ску си о ним, меј линг ли ста ма. Осим по ме ну тих ко-
ле га, ко ји су се по бу ни ли због мо де ри ра ња и кон тро ли са ња по ли-
тич ких рас пра ва о Ју го сла ви ји и због Ва шег ис кљу чи ва ња са меј линг 
ли ста, да ли је Ва ша по ли тич ки ан га жо ва на веб-ак тив ност има ла 
и гло бал но ши ру по зи тив ну ре цеп ци ју, при хва ће ност и по др шку, од-
но сно ме диј ски екс тен зив ни је ефек те и ути цај на за пад ну јав ност?

Пре жи вео сам ме ђу на род ну бло ка ду и ра то ве де ве де се тих у 
Ју го сла ви ји без ин тер не та и би ло ми је ја ко те шко да пу тем пи са ма 
и кла сич не по ште до прем до свет ске јав но сти, а имао сам по тре
бу да ши рим исти ну о уни ште њу др жа ве и рат ним до га ђа њи ма, 
она ко ка ко их ја ви дим. Био је ве о ма спор, скуп и му ко тр пан по сао 
све те по шиљ ке ура ди ти, ићи на по шту и сла ти их, по том че ка ти 
од го во ре и на њих од го ва ра ти. Па ипак, ус пео сам пу но да ура дим 
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пу тем мејлар та и тих ве за и мре жа. Ка да сам на ба вио ком пју тер 
и ин тер нет 1996. био сам сре ћан јер сам сма трао да сам нај зад до био 
сред ство ко јим мо гу бр зо и јед но став но да до прем до ми ли о на љу ди 
и да не сме та но гло бал но ши рим сво је ста во ве и сво ју умет ност. Ме
ђу тим, по сле са мо пар не де ља он лајн ак тив но сти схва тио сам да 
у то ме по сто је огра ни че ња, да је при ча о отво ре но сти и сло бо ди 
ин тер не та би ла ла жна. На меј линг ли ста ма и фо ру ми ма су гле да ли 
ода кле сте, да ли се ва ши ста во ви укла па ју у ве ћин ске, и има ли 
су јед но став не ме ха ни зме да вас ис кљу че из ко му ни ка ци је. Убр зо 
сам се уве рио да и ту по сто је по ли тич ке по де ле, не рав но прав но 
тре ти ра ње по је ди на ца из од ре ђе них на ци ја, на сил но из ба ци ва ње 
и бло ки ра ње са ди ску си о них три би на и мре жа. Из ба ци ван сам са 
ви ше ли ста, уни шта ва ни су ми вебсај то ви – ра до ви, не кад и по 
20 од јед ном без ика квог упо зо ре ња или об ја шње ња, ако ни су по 
во љи вла да ра зе мље про вај де ра, а то је би ла Аме ри ка, на и ме ко ри
стио сам бес пла тан про стор на аме рич ким сер ве ри ма ко ји су они 
ну ди ли, али и цен зу ри са ли. 

Да кле, фра за да је ин тер нет бес кра јан и отво рен про стор сло
бод них ко му ни ка ци ја по ка за ла се ви ше стру ко ла жном. Пр во нам 
еко ном ске старт не осно ви це ни су сви ма исте, па сам ја ми нут на 
ин тер не ту пла ћао де сет пу та ви ше од оног са За па да, с об зи ром на 
ме сеч на при ма ња, па сам био огра ни че ни ји за ко му ни ка ци ју. Про
бле ми са елек трич ном енер ги јом ко ја је бит на за рад с ком пју те ри ма 
та ко ђе је био из ра жен, са че стим пре ки ди ма стру је од по не ко ли ко 
са ти и па да или ва ри ра ња на по на, ко ји су за ком пју те ре уби тач ни. 
Он да из ба ци ва ње из ди ску си ја без ика кве опо ме не чим се ис ка же 
су прот но ми шље ње у од но су на ве ћи ну, јер мре жу фи нан си ра од
ре ђе ни иде о ло шки цен тар, ко ји уз ин тер нет фи нан си ра и ра то ве, 
на о ру жа ва ње, про па ган ду За па да. Али ус пео сам не ко ли ко пу та 
да се из бо рим и са тим злом. Уз по др шку со ли дар них ко ле га са 
ин тер не та. Има мно го да се при ча о мо јим ис ку стви ма, али и ле пим 
ства ри ма, умет но сти, мо јим ра до ви ма ко ји су до спе ли у нај зна чај
ни је свет ске збир ке. 

Дру гим ре чи ма, по чет но ис ку ство тог тех но ло шки но вог али 
до бро по зна тог су ро вог те ре на ме ђу људ ских од но са ме њао је мој 
ини ци јал ни за нос ин тер не том као по љем сло бо де и де мо кра ти је, 
тј. као ко му ни ка ци о ним ме ди јем „нео гра ни че них мо гућ но сти”, 
за по ли тич ки ан га жо ва ну умет нич ку про ме ну све сти чо ве чан ства 
у сај бер про сто ру. Јер, док су по штан ске по шиљ ке по сла те на по
је ди нач не адре се би ле ин тим не при ро де и сва ко ко се не сла же са 
са др жа јем мо гао је да их иг но ри ше, на ин тер не ту је све ви дљи во 
ми ли о ни ма исто вре ме но и за то по сто ји те жња да се то са кри је, или 
оне мо гу ћи. Сре ћа је што ни сам жи вео на За па ду јер ни су мо гли да 
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ме ту же, био сам ван до ма ша ја њи хо вих за ко на, ина че би ме и на 
тај на чин цен зу ри са ли и ре пре сив но по ти ски ва ли.

Па ипак, мо је по ле ми ке на ди ску си о ним плат фор ма ма ни су 
би ле уза луд не, до пр ле су до нај ви ших ме ста, љу ди и ин сти ту ци ја, 
јер су на ме ђу на род ним меј линг ли ста ма би ли углед ни про фе со ри, 
те о ре ти ча ри ме ди ја, умет ни ци, га ле ри сти и но ви на ри, од но сно ин
те лек ту ал на тех но ло шка ели та, па су ефек ти ди ску си ја би ли бо љи 
и ду бљи. Што је нај ва жни је, сти гле су и до ши ро ке за пад не јав но сти 
и има ле од је ка, док је због ди ги тал ног ја за ин тер нет код нас има ло 
ре ла тив но ма ло љу ди, па је бор ба на ин фор ма тив ном по љу и сли ка 
о на ма у сај бер про сто ру спа ла на ма ли број по све ће ни ка.

Ва жно је ис та ћи да су мно ге ко ле ге с мре же 1998. го ди не ста
ле у мо ју од бра ну, ка да ме је Ло винк из ба цио са Нет тај ма (Net ti me), 
бу не ћи се про тив јед но у мља и дог мат ске ис кљу чи во сти, од но сно 
не го ду ју ћи због чи ње ни це да су нам мо де ра то ри узур пи ра ли пра
во на сло бо ду ми шље ња и ло гич ки за сно ва ну по тра гу за исти ном 
у ди ја ло гу рав но прав них. Са меј линг ли сте Аме ри ка нЕк спрес 
(Аme ri ca nEx press) ад ми ни стра то ри су та ко ђе хте ли да ме из ба це 
због тек сто ва и ра до ва ко је сам слао, о че му се на њој во ди ла жуч на 
рас пра ва. А он да је чу ве ни аме рич ки флук сус и мејларт умет ник 
и те о ре ти чар Кен Фрид ман, са ко јим сам де це ни ја ма са ра ђи вао у 
ме ђу на род ном мејларт по кре ту и са ко јим сам се срео на Ве не ци јан
ском би је на лу 1990, из ја вио да сам озби љан умет ник и чо век и да ће, 
ако ме из ба це, он да ис ту пи с те ли сте. Та ко да су ме оста ви ли.

Ина че, имао сам ве ли ку и ра зно вр сну по др шку и из ра зе ду бо
ког по што ва ња на ра зним стра на ма све та. На ли сти СТОПНА ТО 
(STOPNA TO), ко ја је днев но об ја вљи ва ла по два де се так ана ли за 
про тив гло ба ли зма, аме рич ког нео им пе ри ја ли зма и НА ТО ра то ва, 
ра до су об ја вљи ва ли мо је вебра до ве и ши ри ли их да ље, а не ки од 
чла но ва те ли сте чак су ме и по се ти ли у Но вом Са ду. Је дан од њих 
је и по ме ну ти Пјо тр Бејн, Ка на ђа нин пољ ског по ре кла, ко ји је обја
вио књи гу про тив НА ТОа, у ко јој је ве о ма по зи тив но и за ни мљи во 
пи сао о ме ни и мо јим вебра до ви ма. Он је на пољ ски је зик пре вео 
текст мо јих вебра до ва „Пре жи ве ти бом бар до ва њеˮ („To Sur vi ve 
a Bom bingˮ) и „НА ТО ко ме мо ра ци ја” („NA TO Com me mo ra tion”), 
за ко је сам ура дио сај то ве, па их је да ље ши рио и слао на мно ге 
адре се По ља ци ма у мре жи. За тим, Шпа нац Ха ви јер Бер нал, по знат 
по то ме што је за ку пио до мен за мој ла жни КФОРов сајт, та ко ђе 
је до шао у Но ви Сад да ме упо зна, а са углед ним но во ме диј ским 
умет ни ком Ен ди јем Де ком из Њу јор ка кре и рао сам вебра до ве 
про тив аме рич ке и НА ТО по ли ти ке. 

На аме рич ком сај ту са школ ским ин фор ма ци ја ма Бе тес да 
(Bet hes da), Ме ри ленд од 1. ма ја 1999. опи су је се ка ко су дво је уче ника 
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пра ти ли мој он лајн пре нос ин тер вјуа за ЕјБиСи Њуз у мар ту те 
го ди не и ци ти ра ли мо је ре чи у де ба ти као од го вор јед ној уче ни ци. 
Они се хва ле ка ко су мо гли да пра те си ту а ци ју из ви ше из во ра и 
чу ју и дру гу стра ну у су ко бу, што и је сте циљ ко ји сам хтео да по
стиг нем сво јим ак тви змом, да се што да ље и ши ре чу је наш став. 
Ина че, тај лајвчет на ЕјБиСи Њу зу одр жао сам ше стог да на бом
бар до ва ња, а пра ти ло ме је 360 љу ди и по ста вља ло пи та ња.

У сво јој ар хи ви имам и пи сма 25 сту де на та из Аме ри ке ко ји 
су ми се сва ки по на о соб из ви ња ва ли због бом бар до ва ња на кон гле
да ња мог сај та „Пре жи ве ти бом бар до ва њеˮ („To sur vi ve a bom bingˮ).

Би ло је још мно го та квих при ме ра по др шке и ува жа ва ња, међу 
ко ји ма се из два ја про је кат мла дог ау стриј ског умет ни ка Фи ла Е. 
Хајн дла, у ко ји је укљу чио мо ју по ле ми ку са ли сте у вре ме НА ТО 
бом бар до ва ња са јед ним Аме ри кан цем, а да ни смо зна ли на ше 
иден ти те те. За тај сајт до био је на гра ду на фе сти ва лу Арс Елек тро
ни ка (Ars Elec tro ni ca) у Лин цу 1999. у ка те го ри ји мла дих до 19 го
ди на. На пра вио је од на ших по ле мич ких тек сто ва сајт „Без бед ни ја 
ствар ностˮ („Sa fer Re a lity”), о то ме да да нас пр ви пут у исто ри ји 
за хва љу ју ћи ин тер не ту мо гу и за ра ће не стра не ди рект но да кому
ни ци ра ју и тра же ре ше ње кри зе. Звао ме је у сеп тем бру те го ди не 
на до де лу у Линц, али на кон бом бар до ва ња ни сам имао во ље да 
пу ту јем та мо, да се не ком за хва љу јем и кла њам.

За раз ли ку од мно гих дру гих ин тер нет умет ни ка пр ве ге не-
ра ци је, ко ји су се ба ви ли фор мал ним естет ским ис тра жи ва њем 
но вих ме ди ја мре жне тех но ло ги је и гра фич ким екс пе ри мен ти са-
њем с ви зу ел ним мо гућ но сти ма ра чу нар ског аски (ASCII) ко да, ви 
сте у пе ри о ду од 1998. до 2009. го ди не ура ди ли се дам де се так по-
ли тич ки ан га жо ва них веб-арт де ла. Осим ква ли тет не тех нич ке 
об ра де и умет нич ке вред но сти они у идеј ном пла ну нај че шће из-
ра жа ва ју ан ти гло ба ли стич ки и ан ти ка пи та ли стич ки на ра тив, 
кри тич ки упе рен пр вен стве но про тив аме рич ког и за пад но е вроп-
ског им пе ри јал ног зла, ко је се ис по ља ва у број ним и по пла не ту и 
чо ве чан ство ве о ма штет ним и опа сним по сле ди ца ма. Мо лим Вас 
да из дво ји те, из свог им пре сив ног ства ра лач ког опу са ан га жо-
ва не ин тер нет умет но сти, и украт ко опи ше те и про ту ма чи те 
нај зна чај ни је веб-ра до ве у ко ји ма сте се ба ви ли про бле ма ти ком 
ко сов ског кон флик та и НА ТО бом бар до ва ња Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, али и да ми од го во ри те да ли су има ли же ље но деј ство 
на ствар ност, про тив ко је сте се у ду ху тра ди ци је умет нич ке 
аван гар де бо ри ли но вим ди ги тал ним ме диј ским сред стви ма?

Хро но ло шки, пр во сам се 1998. го ди не ба вио тран сфор ма ци јом 
не ких пор носај то ва у умет нич ке, јер их је би ло мно го и сва ко днев но 
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су на ста ја ли но ви, а при вла чи ли су ве ли ку па жњу ко ри сни ка ин
тер не та. Сто га сам по је ди не пор носај то ве пре ко пи рао, ме њао им 
са мо по је ди не ре чи тек ста и уба ци вао сво је умет нич ке ко ла же, јер 
сам сма трао да ћу том пор нофор мом при ву ћи па жњу пу бли ке на 
мо ју умет ност. 

Али он да до ла зе сва ко днев не прет ње бом бар до ва њем Ср би је, 
што сам ве о ма озбиљ но схва тио, јер су за пад ни ме ди ји, ме ђу ко ји
ма су пред ња чи ли Дој че ве ле и Сло бод на Евро па, стал но го во ри ли 
о угро же но сти Ал ба на ца на Ко со ву и о нео п ход но сти ху ма ни тар не 
НА ТО ин тер вен ци је, чи је при пре ме су уве ли ко би ле у то ку. За то 
сам на меј линг ли сте по слао у фор ми имеј ла, са сли ком бом бе ра
ђе ном тех ни ком слов них зна ко ва, по зив на кон курс, под на зи вом 
„Кон курс за Бом буˮ („Bomb Con test”), за ди зајн ху ма ни тар не бом бе 
за Ср би ју, ко јим је тре ба ло да по ка жу сво ју ху ма ност, па ци фи зам 
и кре а тив ност. Ре као сам да је спе ци јал ни члан жи ри ја Мо ни ка 
Ле вин ски, алу зи ја на та да ак ту ел ну љу бав ну афе ру са Клин то ном, 
а да су усне Мо ни ке Ле вин ски, од но сно њи хо ва сли ка, пр ва на гра
да. Би ло је то иро нич но из ру ги ва ње прет ња ма НА ТОа и њи хо вој 
на вод ној ху ма но сти, али и Клин то ну, ко ји је под при ти ском афе ре 
мо рао да бом бар ду је СРЈ. Ка сни је, ка да је за вр шен кон курс, чи ји 
рок је био 17. ок то бар, од но сно да тум ко ји нам је За пад по ста вио 
у ве зи са Ко со вом, на пра вио сам сајт са сли ком ме не и Мо ни ке и 
лин ко ви ма на све при сти гле ра до ве, а по себ но је из дво јен на гра
ђе ни рад.

„Чу ве ни аме рич ки про из во диˮ („Fa mo us U.S. Pro ducts”) је рад 
лан си ран на меј линг ли сте 9. мар та 1999, да кле у ме се цу не што 
пре бом бар до ва ња Ју го сла ви је. Био сам та ко др зак да им на бро јим 
не ке од њи хо вих „чу ве них” про из во да по бро је ви ма: ко како лу, а 
у њој за ро бље ну мла ду Ви јет нам ку спа ље ну на пал мом, да се то га 
сва ко се ти кад узме да је пи је. За тим чу ве ни по кољ ци ви ла у Ми 
Ла ју, за ко ји ка да се са зна ло, тј. ка да су об ја вље не фо то гра фи је, 
по че ле су ма сов не де мон стра ци је и убр зо су Аме ри кан ци из гу би ли 
рат. За тим хам бур гер са па цов ским ре пом, јер сам чи тао да пра ве 
хам бур ге ре од ме са па цо ва ко је уз га ја ју на огром ним фар ма ма, па 
је не ко на шао и реп у хра ни. И на кра ју, аме рич ки про дукт СиЕнЕн, 
фа бри ка ла жи и про па ган де ко јом су мно ги ра то ви иза зва ни и 
оправ да ни.

„Аме рич ки упит никˮ („U. S. A. Qu e sti on na i re”) је при лич но 
јед но ста ван рад, али је бит но што је 22. мар та 1999, да кле два дана 
пре бом бар до ва ња на ше зе мље, пу штен на све ли сте на ин тер не
ту. Већ та да су по сто ја ле стал не прет ње и на га ђа ња да ли ће нас 
бом бра до ва ти или не. Ни смо ве ро ва ли да на кра ју 20. ве ка гру па од 
17 зе ма ља мо же да бом бар ду је јед ну зе мљу ко ја ни ко га не на па да, 
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по себ но не из НА ТО пак та. Рад пред ста вља јед но ста ван упит ник 
за Аме ри ку.

Пи та ње за што од но си се на ра ни ју ин тер вен ци ју у Ира ку, али 
сам уба цио сли ку де вој чи це из Ви јет на ма јер је то ве чи та те ма аме
рич ке агре си је на ци ви ле, од но сно на не ја ке.

Од го вор – Ме длин Ол брајт, ко ја је та да би ла др жав ни се кре
тар, же ли да за у зме зна чај но ме сто у исто ри ји, да се укле ше у сте ну 
аме рич ких ве ли ка на Ра шмор за веч на вре ме на. На по за ди ни је 
ин ди јан ски по гла ви ца на ро да ко ји су пре ци да на шњих Аме ри ка
на ца ис тре би ли.

За кљу чак – Лик Ол брај то ве у атом ској пе чур ци, да кле ве ли
ка прет ња уни ште њем, не кон тро ли са ност.

Ина че, те че ти ри стра ни це сам штам пао у бо ји и из ло жио у 
Га ле ри ји Кул тур ног цен тра Но вог Са да 29. мар та на ан тиНА ТО 
из ло жби, ко ју је уред ник га ле ри је ор га ни зо вао она ко спон та но на 
бр зи ну у знак про те ста про тив бом бар до ва ња. Нас пе то ро или ше
сто ро се ода зва ло то пр во ве че, а ка сни је су се при кљу чи ва ли и 
дру ги умет ни ци. Чак је у ви три ни био из ло жен не ки ко мад ме тал
ног апа ра та са жи ца ма и пи са ло је да је то део сру ше ног Ф117, 
не ви дљи вог. 

„КФОРова про сла ваˮ („KFOR Ce le bra tion”) је ура ђе на кра јем 
ју на 2000. го ди не по во дом пр ве го ди шњи це ула ска КФОРа на 
Ко со во. Ура дио сам ла жни КФОРов сајт, јед но став но сам сни мио 
њи хов ори ги нал ни сајт и про ме нио сли ке и тек сто ве. На њи хо вом 
сај ту су би ле те ме ка ко они са де цве ће, пра ве вр то ве на Ко со ву, за
тим ка ко иду са ал бан ском де цом у на руч ју итд., да кле јед на ла жна 
сли ка ствар но сти. Уме сто тих сли ка ста вио сам сли ке за па ље них 
срп ских ку ћа, уби је ног срп ског стар ца ка ко ле жи кр вав, ко га су 
Ал бан ци уби ли у ње го вој ку ћи, за тим ми ни ра не срп ске цр кве итд. 
У за гла вљу сај та сам по ред њи хо ве сли ке са за ста ва ма чла ни ца 
НА ТОа до дао и сли ку ми ни ра не срп ске цр кве, а као на зив сај та 
сто ји КејЕлЕјФОР (KLAFOR – Ko so vo Li be ra tion Army FOR), 
да кле, по ру ка да они слу же тој те ро ри стич кој фор ма ци ји. Ис под 
за гла вља је текст где они са по но сом сла ве го ди шњи цу оку па ци је 
Ко со ва и про те ри ва ње 350.000 Ср ба и не ал ба на ца, као и уби ја ње 
1.100 ци ви ла Ср ба и не ал ба на ца и 1.000 кид на по ва них, а из ра жа
ва ју на ду да ће до сле де ће го ди шњи це Ко со во пот пу но очи сти ти од 
Ср ба. Ту је и сли ка Ха ши ма Та чи ја са ам бле мом УЧК и ам бле мом 
аме рич ке за ста ве уз ко ју сто ји за хвал ност НА ТОа за ње го ву по моћ 
у про во ка ци ји срп ских по ли ца ја ца и ма сов ном по вла че њу Ал ба
на ца са Ко со ва у Ма ке до ни ју, да би се за за пад не ме ди је ство ри ла 
сли ка о ху ма ни тар ној ка та стро фи и кре и ра ли усло ви за бом бар до
ва ње, и да му се за те за слу ге са да оду жу ју до зво ља ва ју ћи му шверц 
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дро ге, ау то мо би ла, сек са и оруж ја. До ле је и сли ка Ку шне ра, ко ји 
је био за ду жен за Ко со во, са хи тле ров ским бр ко ви ма и бе џом УЧК 
на гру ди ма. 

Углав ном, тај сајт је иза звао ве ли ко ин те ре со ва ње и је дан мој 
при ја тељ из Шпа ни је, ко ји се та ко ђе бо рио тек сто ви ма про тив 
НА ТОа, пред ло жио је да он за ку пи ин тер нет до мен са ве о ма слич
ном адре сом као што је ори ги нал ни КФОРов сајт, са мо је ре ци мо 
уме сто јед не цр ти це би ла тач ка, те да се са др жај мо га сај та ту по
ста ви. Ње го ву иде ју сам при хва тио и уско ро га је лан си рао, са на
по ме ном да нај зад исти на о до га ђа њи ма на Ко со ву из ла зи на ви де
ло, и пу стио га на мно ге меј линг ли сте ши ром све та. Пр во га да на 
тај сајт је имао 3.000 по се та, дру ги дан та ко ђе 3.000, тре ћи исто, 
за не де љу да на 14.000 по се та, а мно ги су тај линк ши ри ли да ље. 
Да кле, ус пе ли смо у ши ре њу исти не о НА ТОу, КФОРу, ал бан ским 
те ро ри сти ма и срп ским жр тва ма. 

Тај сајт су до ста по се ћи ва ли и НА ТО вој ни ци, па се у јед ном 
мо мен ту на сај ту КФОРа по ја ви ла на ред ба њи хо вог ко ман дан та 
да не гле да ју тај сајт јер „то наш не при ја тељ ра ди”. Ус пе ли смо да 
уђе мо и ме ђу ре до ве вој ни ка и њи ма отво ри мо очи. Уско ро се и 
адре са зва нич ног КФОРовог сај та про ме ни ла, ста вље на је у окри
ље НА ТО сај та. Не ко вре ме за тим при ја тељ ми је скре нуо па жњу 
да се на Ви ки пе ди ји у дну тек ста о КФОРу где су лин ко ви, на ла зи 
и линк на мој рад, што је пра ви ур не бес и успех. Го ди на ма је то 
та ко ста ја ло.

Ина че, тај сајт има на се би линк на та ко ђе ла жни НА ТО сајт, 
из над Ку шне ро ве сли ке www.na zi.in t. То је ура ђе но истом ме то дом, 
ски нут је офи ци јел ни сајт НА ТОа и из ме ње ни су текст и сли ке. 
У за гла вљу уз за ста ве је сли ка уни ште ног во за у Гр де ли ци, а на 
цен трал ном ме сту је текст та да шњег се кре та ра Ро берт со на са хи
тле ров ским бр ко ви ма, где он об ја шња ва да је њи хов крај њи циљ 
Ру си ја и због че га Ср би ја сто ји на пу ту, а са стра не су крат ке на ја ве 
тек сто ва где сам ма ло ме њао ре чи, па уме сто NA TO пи сао NA ZI 
и до ста спр да ју ћих тер ми на ста вио уме сто ствар них, док је у дну 
де сне ко ло не линк на ла жни сајт КФОРа, та ко да су ле по уве за ни 
и ком пле мен тар ни. 

Рад „НА ТО ко ме мо ра ци јаˮ („NA TO Com me mo ra tion”) сам ура
дио на го ди шњи цу бом бар до ва ња Ју го сла ви је, од но сно ра та за 
Ко со во ка ко они то зо ву. На на слов ној стра ни на сли ци је та да шњи 
се кре тар НА ТОа Ро берт сон, а до ле су сли ке три аме рич ка вој ни ка 
ко је смо осло бо ди ли на кон до ла ска кон гре сме на Џе си ја Џек со на да 
мо ли за њи хо ву сло бо ду. У тек сту ко ји је као зва нич ни НА ТОов  
они из ра жа ва ју жа ље ње због ка та стро фал ног по ра за у том ра ту, за 
ве ли ки број из гу бље них ави о на и уби је них вој ни ка. Они се хва ле 
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да, ако ни су ус пе ли да по ра зе ВЈ, да су за то во ди ли успе шан рат 
про тив ци ви ла: же на, де це и ста рих, и да су успе шно уни шта ва ли 
не бра ње не ци вил не објек те. А за и ста по сто ји на ред ба Ве сли ја 
Клар ка да ако се за не ко ли ко да на вој ска Ју го сла ви је не пре да тре ба 
уни шта ва ти ци вил не објек те и ре сур се да би се на род ус па ни чио 
и на те рао Ми ло ше ви ћа да се пре да. Цео сајт је о гу би ци ма НА ТОа 
и њи хо вом ку ка вич ком на па да њу на ци вил не објек те, све је на ве
де но. Сли ке та ко ђе до ста го во ре, ис под њих су пот пи си са об ја шње
њем. Ту је на рав но и обо ре ни Ф117А у бла ту и сто ли ца пи ло та 
ко ји се ка та пул ти рао.

„Ко ла те рал не ште теˮ („Col la te ral Da ma ges”) сам ура дио на кон 
бом бар до ва ња Ју го сла ви је и Но вог Са да, ка да сам се ма ло са брао 
и са ку пио до ста до ку мен тар них фо то гра фи ја са ин тер не та, на ро
чи то ефе ка та ру ше ња и па ље ња Но вог Са да, гра да у ко ме сам жи вео 
од ро ђе ња и на ко ме су ми те „ра не” би ле нај бол ни је, од но сно нај
у оч љи ви је јер сам га по зна вао ка да је био са свим чи тав и не так нут. 
Сру ше на сва три мо ста на Ду на ву, сру ше на згра да Те ле ви зи је Нови 
Сад, ра фи не ри ја, ко ја је го ре ла и ди ми ла се цр ним гу стим отров
ним ди мом да ни ма и из ко је су у не бо су кља ли пла ме но ви од по 
не ко ли ко ки ло ме та ра ви си не на кон уда ра бом би, би ле су то сли ке 
па кла за ме не ко ји сам овај град во лео и гра дио са сво јим су гра ђа
ни ма. Же лео сам да по ка жем тој јав но сти за пад ног све та шта су 
ура ди ли, јер сам био си гу ран да им ни су при ка за ли те стра хо те 
у ме ди ји ма. Од лу чио сам да то ура дим на нај о чи глед ни ји и нај
јед но став ни ји на чин, да на сли ке глав них гра до ва НА ТО зе ма ља, 
ко је су уни шти ле мој град, фо томон та жом пре не сем ефек те њи
хо вог уни шта ва ња, да та мо шњи жи те љи ви де ка ко би то из гле да ло 
ка да би се њи ма то де си ло. Би ло је та да 14 зе ма ља чла ни ца НА ТО 
пак та ко ји нас је бом бар до вао и ја сам узео по јед ну ка рак те ри стич
ну сли ку (из ди ги тал не Ен ци кло пе ди је Бри та ни ке) пре сто ни ца 
тих зе ма ља и на њих пре нео де та ље за па ље не ра фи не ри је, ва тру, 
цр ни дим, сру ше не мо сто ве, ку ће, огром не кра те ре у зе мљи итд. и 
то укло пио та ко да је де ло ва ло вр ло ре ал но. У Па ри зу сам сло мио 
Ај фе ло ву ку лу, а крај ње је бук та ла и ди ми ла се огром на ва тра, у 
Лон до ну на Тра фал гар скве ру ви со ки спо ме ник Нел со ну је био 
сру шен и го ре ле су ва тре и цр ни дим, у Бу дим пе шту на Ду на ву 
ис пред згра де пар ла мен та по ста вио сам остат ке сру ше ног Ва ра дин
ског мо ста и је дан брод ис пред ње га ко ји ни је мо гао да про ђе, а по 
чи та вом гра ду ди зао се ви со ко цр ни дим. Слич но и у Ри му, кро
во ви и ку по ле Ва ти ка на су би ли из ло мље ни, уру ше ни и го ре ли, 
ди ми ли се, на Бе лој ку ћи у Ва шинг то ну још се ви јо ри ла за ста ва 
и ра дио во до скок окру жен цве ћем, а зи до ви су би ли уру ше ни, док 
је из кро ва из би јао цр ни дим, у тра ви је ле жао кр вав леш, узет са 
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сли ке бом бар до ва ног во за у Гр де ли ци, а у Ан ка ри на глав ном тргу 
био је огро ман кра тер узет са сли ке из Но вог Са да из дво ри шта 
основ не шко ле, крај ко је сам ина че ста но вао. У Вар ша ви на ре ци 
је био Же же љев мост на ко ји је упра во па ла бом ба. Ка да са тај сајт 
отво ри ви ди се кру пан нат пис жу том бо јом „Жао нам је због ко
ла те рал них ште та”. На и ме порт па рол НА ТОа је за вре ме бом бар
до ва ња ци вил не жр тве, ко јих је би ло на хи ља де, на зи вао ко ла те
рал ним ште та ма, да кле не на мер ним и слу чај ним уби стви ма, ко ја 
не под ле жу кри вич ном го ње њу. Па сам он да и ја то ру ше ње њи
хо вих гра до ва та ко на звао, да се не би на љу ти ли. Око тог нат пи са 
су на зи ви НА ТО пре сто ни ца и ка да се клик не на њих у сре ди ни 
се отва ра сли ка из бом бар до ва ног иза бра ног гра да. А по за ди на 
вебстра ни це је чи та ва ис пу ње на гра фич ким зна ком НА ТО пак та.

Сли ке из бом бар до ва них НА ТО гра до ва из ло жио сам кра јем 
те го ди не у фор ми ко лор прин то ва у но во сад ском Кул тур ном цен
тру под на зи вом „Ко ла те рал на умет ност”. Са ва Сте па нов је 2001. 
го ди не те мо је прин то ве увр стио у свој из ло жбе ни про је кат „Фа тал
не де ве де се те: от по ри и кон фрон та ци је”, у ор га ни за ци ји Му зе ја 
са вре ме не ли ков не умет но сти, Но ви Сад. Отва ра ње је би ло 11. сеп
тем бра око 13 ча со ва. Љу ди су ја ко хва ли ли мо је ра до ве из бом бар
до ва них НА ТО пре сто ни ца, исто ри чар умет но сти Је ша Де не гри 
ме је тап шао по ра ме ну, а ми ни стар кул ту ре гра да ми је при шао 
и пи тао ка ко би мо гао да до ђе до тих прин то ва, да же ли да их по
ста ви у свој ка би нет. Од го во рио сам да мо гу да му их от прин там 
с тим да по кри је са мо це ну штам пе и он је већ по звао Сте па но ва 
да му то сре ди. Ка да су оти шли ка сни је на не ки све ча ни ру чак, 
на те ле ви зо ру у ре сто ра ну је по чео пре нос те ро ри стич ких уда ра 
ави о на у ку ле бли зна ки ње у Њу јор ку и по при ча њу при сут них они 
су ми сли ли да је то не ки мој ви деора д са бом бар до ва њем Њу јор
ка. На рав но по сле тог до га ђа ја ми ни стар се ви ше ни је ја вљао јер би 
из ла га њем тих ра до ва у свом ка би не ту ис па ло да по др жа ва те ро
ри зам, а ја сам се бри нуо да са да не ски ну мо је ра до ве са из ло жбе 
јер „под сти чу на те ро ри зам”. Али сре ћом, све је про шло до бро. 
Ка сни је је Сте па нов у јед ном те ле ви зиј ском ин тер вјуу из ја вио да 
му то пред ста вља је дан од нај у збу дљи ви јих до га ђа ја у ка ри је ри кри
ти ча ра, јер се по ка за ло да умет ност мо же да ан ти ци пи ра ствар не 
до га ђа је.

На кон ско ро три де це ни је од тра гич ног рат но-на ци о на ли-
стич ког раз би ја ња СФРЈ и то тал ног нео ли бе рал но-тран зи ци о ног 
уни ште ња ње них бив ших ре пу бли ка и два де сет го ди на по сле бом-
бар до ва ња СРЈ и ства ра ња НА ТО ба зе на Ко со ву, са ове вре мен-
ске дис тан це гле да но, ја сно је да је основ ни под стре ки вач тих 
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тек тон ских исто риј ских до га ђа ја и дра ма тич них со ци јал них 
про це са би ла ге о стра те шка им пе ри јал на во ља за пад них си ла, пред-
во ђе них вла сни ци ма круп ног ка пи та ла. У бор би са ста ром и но-
во на ста ју ћом кон ку рен ци јом на „Ве ли кој ша хов ској пло чи” на кон 
па да Бер лин ског зи да, по ли тич ко-еко ном ско-иде о ло шко-кул тур-
но-ме диј ска хе ге мо ни стич ка аген да За па да, оства ре на у са рад њи 
са ло кал ним ко рум пи ра ним ели та ма, под ра зу ме ва ла је осва ја ње 
и пре ра спо де лу но вих ко ло ни ја, од но сно оти ма ње и из ра бљи ва ње 
при род них, при вред них и људ ских ре сур са, што за по сле ди цу има 
и уни шта ва ње мо гућ но сти нај ве ћем бро ју при пад ни ка ју жно сло-
вен ских на ро да да у сво јим зе мља ма жи ве жи во том до стој ним 
чо ве ка. Кад и за што сте пре ста ли да се ба ви те веб-ар том и шта 
сте по сти гли сво јим де се то го ди шњим умет нич ко-по ли тич ким 
ак ти ви змом на ин тер не ту, као но во ме диј ском сред ству кри тич-
ког де ло ва ња у гло ба ли зо ва ном ди ги тал ном про сто ру?

По след њи вебрад сам об ја вио 2009. го ди не и био је то у ства ри 
увод ни сајт за ви деора д ко ји се отва ра кли ком, а та квих сам и ра
ни је не ко ли ко ура дио. Да ље сам на ста вио да кре и рам са мо ви део
ра до ве ко је сам ста вљао на Ју тјуб и да вао лин ко ве на свом сај ту, 
Феј сбук про фи лу, Тви тер на ло гу, Ви меу и Гу глу. Пре кид у ба вље њу 
вебар том је на сту пио спон та но, као и са дру гим ме ди ји ма ко ји ма 
сам се ба вио. Ни сам од лу чио да се ти ме ви ше не ба вим, не го сам 
јед но став но пре шао на не што што ми је ви ше омо гу ћа ва ло да се 
из ра зим. По што сам од 2003. ра дио ви део за ин тер нет, као и му зи
ку, по чео сам 2009. да спа јам те две фор ме, од но сно вебсајт ми је 
слу жио као увод на стра ни ца са тек стом за лин ко ва ње он лајн ви
деа. На кра ју сам са мо по ста вљао ви део на Ју тјуб и ни је ми би ла 
по треб на увод на вебстра ни ца јер сам га лин ко вао на Феј сбук, 
Тви тер, Гугл плус. То сам на звао вебви де ом и ста вио линк на мој 
лич ни сајт на све те ви део ра до ве на Ју тју бу. Та ко сам пре шао на 
ви део на ве бу, али без вебстра ни ца, јер сам имао дру штве не мре
же и мој сајт као по ла зи ште. Пре шав ши на веб 2.0 плат фор му и 
ши ро ко по ја сни ин тер нет, ви део као ме диј ми је пру жио мно го 
мо гућ но сти за об је ди ња ва ње сли ке, зву ка, по кре та и тек ста и био 
је мно го ди рект ни ја фор ма од вебстра ни це. На не ки на чин и тај 
ви деоар т је ин тер нет умет ност, јер сто ји на свет ској мре жи 24 
ча са до сту пан сва ко ме, а ин тер нет је пут до ње га.

Осим прет ход но по ме ну тих успе ха, сво јом ан ти рат но и ан ти
им пе ри ја ли стич ки ан га жо ва ном по ли тич ком и умет нич ком ак тив
но шћу на ин тер не ту и ван ње га ве о ма мно го сам по сти гао. До про 
сам до по ли тич ки, кул тур но и умет нич ки нај ви ших свет ских ин
стан ци, мно ги ме ди ји по све ту су обра ти ли па жњу на мо је де ло ва ње 
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и из ве шта ва ли о ње му, број на пу бли ка и ко ле ге умет ни ци на За па ду 
су из у зет но це ни ли то што ра дим и да ва ли су ми ве ли ку по др шку и 
у нај те жим мо мен ти ма. Увр штен сам у нај зна чај ни је свет ске ко лек
ци је, исто ри је и ан то ло ги је вебар та, ре ци мо књи га об ја вље на у 
Штут гар ту 2000. го ди не под на сло вом Во дич кроз нет-арт (Net Art 
Gu i de), убра ја ме ме ђу 90 нај зна чај ни јих у све ту. Ми слим да сам 
по сти гао мак си мум с об зи ром на мо гућ но сти ин тер не та, а чи ње
ни ца да сам био спу та ван и спре ча ван иде у оквир те ак тив но сти, 
јер се то све под ра зу ме ва на та квом бо ји шту и со ци јал но тру сном 
те ре ну. Мо ји ста во ви и ра до ви до пр ли су до сто ти на хи ља да љу ди, 
по сред но или не по сред но, што сам и же лео. Би ло је и мно го ре
ак ци ја, што је ве о ма зна чај но, јер по врат на ко му ни ка ци ја, би ло 
по зи тив на или не га тив на, ва жна је јер зна чи да на мо је са др жа је 
љу ди ни су рав но ду шни, а то је и циљ, под ста ћи љу де да раз ми шља
ју. Мно ги су тек са за ка шње њем схва ти ли да су по гре ши ли, имам 
мно гих при ме ра на кнад не по др шке на кон оштре кри ти ке и на па да. 
Али био сам до сле дан и та до след ност ми се ис пла ти ла. Пре све
га као мо рал на са тис фак ци ја, јер ма те ри јал не ко ри сти ни ка да 
ни сам имао од ин тер не та ни ти мо је умет но сти уоп ште. На про тив, 
имао сам са мо тро шко ве, јер сам све сам пла ћао, и про гра ме и ком
пју те ре и ин тер нет ве зу, па мо гу сло бод но ре ћи да сам пот пу но 
за до во љан учи ње ним и по стиг ну тим ре зул та ти ма. 

Ин те ре со ва ње за исти ну о ра то ви ма у Ју го сла ви ји и НА ТО 
бом бар до ва њу на ше зе мље из умет нич ке пер спек ти ве, ко је се кри
тич ки су прот ста вља ме диј ским ма ни пу ла ци ја ма и офи ци јел ним 
иде о ло шким ле ги ти ма ци ја ма, по сто ји и да нас, што по твр ђу је и 
мо је уче шће у ме ђу на род ном пр о јек ту из 2017. го ди не о ју го сло вен
ским ра то ви ма под на зи вом „Све до чан ство – исти на или по ли ти ка”, 
у ко је су ме ди рект но укљу чи ле мла де ор га ни за тор ке из Ита ли је, 
иа ко им је, на мо је из не на ђе ње, парт нер у Ср би ји био Цен тар за кул
тур ну де кон та ми на ци ју. Ка жем на из не на ђе ње, јер код нас истин
ски, ар гу мен то ва ни ди ја лог „не ис то ми шље ни ка” о бит ним те ма ма 
за јед нич ке ско ра шње пр о шло сти углав ном не по сто ји, јер до ми ни
ра иде о ло ги зо ва ни и фон дов ски ве о ма унов чи ви на ра тив, као об лик 
нео ста љи ни стич ке ма ни пу ла ци је јав но шћу у „до ба де мо кра ти је”. 
Но, мла де Ита ли јан ке су очи глед но би ле не у пу ће не у на ше по де
ле, или су етич ки ле ги тим но хте ле да се сло бод но чу ју раз ли чи ти, 
дру га чи ји, па и кон тра дик тор ни по је ди нач ни гла со ви, ви ђе ња и 
ту ма че ња пред ме та њи хо вог ис тра жи ва ња. На њи хо вој из ло жби 
уче ству јем с ви деоин тер вју ом из 1993. го ди не и ваљ да је ди ни го
во рим о иза зи ва њу ра та у бив шој Ју го сла ви ји од стра не За па да. Слу
чај но сам имао баш тај мој ин тер вју дат Ба хај ци ма, вер ској гру пи 
из Ира на ко ју су му сли ма ни пр о го ни ли и уби ја ли па су на шли 
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уто чи ште у Евро пи, и ко ји су до шли у Но ви Сад да упо зна ју сре
ди ну. Слу чај но сам се упо знао са не ким њи хо вим чла но ви ма Ен гле
зи ма и по мо гао им да оства ре кон так те и чак ор га ни зу ју кон грес 
на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, али ни сам њи хов члан. Тај ин тер вју 
го во ри о не пра вед ним санк ци ја ма УН и ра ту у бли зи ни, и ве ро ват
но је је ди но ау тен тич но све до чан ство из тог вре ме на, јер оста ла 
су са да сни мље на по се ћа њу, а ла ко је би ти па ме тан на кон бит ке.




