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Љиљана Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији, 

Етнографски институт САНУ, Београд 2007. 

Музеологија је у Србији последњих деценија следила „ход у тишини“, 
који је дефинисао музејске институције. Управо зато, ауторка књиге прихватила 
се тешког задатка да укаже на музеолошке путеве и странпутице код нас. Уз 
дијагностички пресек актуелне теорије и праксе, ауторка указује на запостављена 
питања теоријског утемељења домаће музеологије и могућности осавремењивања 
и усклађивања са светским стандардима. Према претпоставци да је свака 
музеологија антрополошка, ако не из другог разлога, а онда због тога што увек 
укључује ставове кустоса – стручњака чије образовање и културна припадност 
значајно утичу на њихов рад, у књизи се наглашава и горућа потреба повезивања 
етнологије/антропологије као академске и теоријске дисциплине са свакодневном 
применом у музеолошкој пракси.  

Већ на основу инвентивних наслова поглавља – Музејски бум, Нове 
технологије, CYBER-музеј, Тело: бојно поље природе и културе, Свети простори, 
Фасцинација предметом, Специјализације, идеализације, слепила – указују нам се 
правци досадашње и будуће музеологије што, по мишљењу ауторке, говори о 
могућностима у борби да „савладамо музејски простор“. Музеји су вековима 
сматрани „светим просторима“ – храмовима културе, али су у њима предмети, 
измештени из живе културе, постајали конструисана сведочанства са ореолом 
музејске недодирљивости, доступна само одабранима. Насупрот томе, развојем 
компјутера као израза „технологије мисли“, настају „cyber-музеји“, који постоје у 
реално неопипљивом простору и доприносе демократизацији баштине, која 
постаје доступна свакоме и на сваком месту – уз један „клик“ компјутерским 
мишем. Они негирају концепт опипљиве, предметноцентричне музеологије у којој 
„уредно сложени, испеглани и стерилисани музејски предмети причају причу о 
форми, која је од живота, па тако и од стварности (ма чијој и ма како је 
дефинисали), удаљена еонима неразумевања“. У складу са тим, ауторка истиче 
како би било „идеално када би сви музејски радници стицали и, макар основно, 
познавање антропологије, јер би само тако могли да се одвоје од идеје предмета 
као значајног искључиво самог по себи, да га схвате не само као материјализовани 
сегмент културе, него и чврсту (материјалну) метафору, слику у којој се депонују 
и претражују информације проистекле из искуства прављења и коришћења 
ствари, њиховог именовања и асоцијација које се са тим повезују“. 

Наша теоријски неутемељена музејска пракса суочава се данас са 
променама образаца у друштвеним наукама и, још важније, у самом свету и у 
култури коју би музеји требало да представљају. Због тога се у књизи, између 
осталог, говори и о спознаји комуникационих могућности тела и телесног, у 
функцији културно одређених замисли и значења, зависних од хришћанства као 
доминантног чиниоца европске цивилизације – које је донело значењско 
раздвајање чистоће духа и нечистоће тела. У завршном делу књига указује и на 
доживљај (емоције насупрот спознајном) као комуникациони канал који 
постварује утицај музејских поставки на живот посетилаца-посматрача, њихов 
однос према „другима“, који су предмет или тема поставке, али и који вишеструко 
појачава утицај личног става аутора и његове естетике.  
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У књизи нема готових решења за питања и проблеме, а одговоре, у 
процесу редефинисања заувек датих „истина“ музејског рада, требало би да дају и 
теорија и пракса. Ауторка сматра да ће услови за значајније активирање музеја, у 
смислу креирања и континуираног спровођења програма који су жељени и 
потребни корисницима, у Србији бити реално могући „тек када музеологија успе 
да стане на ноге и од обесправљене и запуштене поддисциплине, које се сви 
(укључујући нарочито оне који се њоме баве) стиде, постане теоријски утемељена 
стручна/метанаучна дисциплина као у другим земљама и, истовремено, када 
кустоси у музејима почну у свом свакодневном раду, уз музеолошке, да 
примењују савремене теоријске оквире сопствене основне научне дисциплине.“ 

Марко Стојановић 
Етнографски музеј у Београду 

 

The Gorge Line – опредмећена музика 
Хај фај, односно висока верност (Hi-Fi, high fidelity), појам је који се у 

свом дословном значењу односи на технологију верне репродукције звука, али 
уједно означава и сферу пасионираних љубитеља музике, који теже томе да 
музика у неком другом амбијенту, пре свега у кући, буде репродукована готово 
исто онако као што је звучала у амбијенту у коме је снимљена. То је културна 
сфера коју у антрополошкој парадигми с пуним правом можемо сматрати 
супкултуром малог броја посвећеника репродукције високе верности. Али у тој 
супкултурној заједници, на жалост, много је више оних који се усредсређују на 
технику ради технике, а много мање оних који се усредсеређују на технику 
искључиво у функцији верне репродукције звука. Само ови други, у које убрајамо 
и Александра Антића, могу да разумеју музику и високу верност њене 
репродукције. И само они могу да створе медијуме, заправо електронске уређаје, 
који могу заиста верно да репродукују снимљену музику. 

Изложба The Gorge Line (Клисура) Александра Антића, ликовног 
уметника фотографије, одржана је у Галерији на тргу Етнографског музеја у 
Београду од 26. децембра 2007. године до 27. јануара 2008. године. На изложби су 
представљени аудио уређаји које је аутор сам направио, пет фотографија (50х60 
cm), израђених у ретко примењиваној техници цибахром (Cibachrome), 13 
фотографија панорамика (60х180 cm), 13 скулптура од дрвета и девет комада 
алата који се користе за обраду дрвета. Од аудио уређаја Александар Антић је 
представио предпојачала, појачала снаге с транзисторима и цевима, ЦД плејер, 
један пар звучника (свеукупно 25 уређаја). Све уређаје Антић је конструисао, 
дизајнирао и направио сам. Конкретна инспирација за дизајн аудио уређаја, али и 
за презентоване фотографије, аутору је била – као што казује и сам назив – 
клисура, као увек помало егзотичан и мистичан природни феномен, природно 
настала рељефна форма која човеку непрекидно указује на то колико он може да 
буде немоћан у односу на природу. 

Највећи број експоната постављен је у стаклено-металне апстракте, 
фотографије су постављене на зидове, а један аудио систем био је посебно 
издвојен на засебном постољу. Свака апстракта садржи комбинацију аудио 
уређаја, скулптуре и неког комада алата, а тек је неколико апстракти имало 


