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КОНФЕРЕНЦИЈА “CONTEMPORARY COLLECTING  
ON HOT TOPICS”, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РЕКС, 

8–10. ЈУН 2011.

У Београду је у Културном центру Rex одржана конференција под на-
зивом Contemporary Collecting on Hot Topics. Организацију конференције 
је подржао Фонд Б92, Амбасада Шведске и C31 – Центар за развој дечијих 
права. Првог дана су кустоси из шведских музеја представили свој приступ 
у раду на креирању савремених колекција: Семјуел Телин (Samuel Thelin) 
из Музеја Male, Ана Улфстранд (Anna Ulfstrand) из Градског музеја у Сток-
холму и Анет Розенгрен (Annette Rosengren) из SAMDOK мреже. Наредних 
дана су одржане радионице приликом којих је представљен метод рада на 
стварању савремених музејских колекција. Учесници радионица су били 
стручњаци из београдских музеја (Музеј града Београда, Музеј историје 
Југославије, Музеј примењене уметности, Етнографски музеј у Београду) 
и појединци из других институција културе (Факултет драмских уметност, 
Филолошки факултет, Универзитет уметности).

Идеја за нови приступ у раду настала је приликом рада групе кусто-
са из музеја Мутаре (Зимбабве) и музеја Малме и Скелефте (Шведска) на 
пројекту Awareness Making on Contemporary Issues у периоду од јануара 
2001. до августа 2002. године. Истовремено је почео и рад на пројекту 
„Samp Consolidation and Institutionalisation Project“, који је подразумевао рад 
на развоју интернет мреже и успостављању брже комуникације и сарадње 
између афричких и шведских музеја. Стручњаци су након првог састанка 
закључили да се музеји не баве важним, савременим друштвеним питањима 
и сложили су се да им је циљ да разраде систематски приступ у организовању 
и стварању савремених музејских колекција. Метод рада који су осмислили 
истраживања применили су у матичним музејима у 2002. и 2003. години, 
и од тада га практикују у свом музејском раду. Поменуто истраживање је 



298 ХРОНИКА

довело до преиспитивања улоге институције музеја у друштву и одговор-
ности према посетиоцима. Мишљења су да досадашња музеолошка пракса 
подразумева рад у некој врсти изолације у односу на време у којем живи-
мо и усмереност ка истраживању догађаја који су се одвијали у прошло-
сти. Занемарује се рад на савременим друштвеним и културним темама. 
Истраживање је било усмерено ка проширивању поља музеолошке делат-
ности кроз истраживање и представљање савремених тема и организовање 
савремених колекција. Резултат истраживања је развијање „хот спот“ (hot 
spot) метода, који продразумева извесне промене у музеолошком раду. Једна 
од кључних промена је бављење савременом проблематиком. Избор теме 
подразумева и заузимање става према савременим догађајима, и он је у вези 
са избором циљне групе којој је изложба намењена и у складу са којом се 
креирају програми. Поред тога, бављење савременом проблематиком са со-
бом повлачи одговорност и то пре свега према заједници. Изложбена делат-
ност се усмерава на представљање проблема о коме је у заједници потребно 
расправљати, а организовањем пратећих програма ствара се могућност за 
сагледавање проблема из више углова. Ту спадају проблеми незапослено-
сти, природне средине, болести, миграције становништва и сл. Стручњаци 
предлажу креирање посебног простора тзв. „хот спот“, у оквиру галеријског 
простора музеја на којем би била представљена изложба и у оквиру којег би 
се одвијао пратећи програм. На овај начин излагачки простор музеја постаје 
место на које посетиоци долазе да потраже одговор и сазнају нешто више, 
али и да изразе лични став о неком проблему. Он није само простор у оквиру 
којег се излаже и извештава о некој теми, већ је и простор у оквиру којег се 
успоставља дијалог са посетиоцима којима се пружа могућност да изразе 
свој став о неком проблему. Овакав приступ пружа могућност проширивања 
и формирања нових група музејских посетилаца. 

Други део конференције је био и рад радионица, а прву радионицу је 
одржао Самјуел Телин, који је по професији археолог, едукатор у музеју. 
Тема радионице је била креирање „хот спот“ простора за излагање. Сврха 
креирања ове врсте простора („хот спот“) је упознавање посетилаца са раз-
личитим угловима сагледавања неког проблема, едукација, али и истражи-
вање савремене културе. Кроз креирање изложби овога типа, музеји успос-
тављају критички однос према друштву.

Приликом рада на реализацији изложбе у оквиру „хот спот“ простора 
треба имати у виду следеће:

1.	 Приступачност простора 
Материјал треба да буде изложен тако да буде доступан посетиоцима и 

он треба да нуди могућност за интеракцију.

2.	 Савремена проблематика 
Тема која се изложбом представља мора бити у вези са савременим про-

блемима који су актуелни у друштву.
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3.	 Трајање изложбе 
Битно је да постоји континуитет у оваквом начину излагања. Предлог 

колега је да годишње буду реализоване бар две изложбе овог типа у оквиру 
истог простора.

4.	 Етика у приступу проблему 
Стручњаци се у случају неспоразума са антидемократским, расистич-

ким или неким другим организацијама, могу позивати на Декларацију Ује-
дињених нација и ICOM-ов правилник о професионалној етици. 

5.	 Иновативност у излагању 
Начин на који ће се прикупљени материјал изложити и представити за-

виси од избора теме али и од креативности тима који учествује у раду на 
пројекту.

6.	 Релевантност теме 
Избор теме изложбе мора бити у складу са мисијом одређеног музеја, 

али важно је да се кроз представљање проблема види јасан став музеја. По-
сетиоцима мора бити јасно зашто је музеј као институција ангажован у раду 
на одређеној теми и шта су предности фокусирања на изабрану тему. 

7.	 Буџет 
Неопходно је да постоје финансијска средства за реализацију овакве вр-

сте изложби. Она су потребна за ангажовање спољних сарадника (стручња-
ка, заинтересованих појединаца, организација и сл.), али и за опремање из-
лагачког простора. 

8.	 Хијерархија 
Приликом рада на изложби, мора бити јасно ко је одговоран за изно-

шење става у име музеја.

9.	 Визуелно решење 
„Хот спот“ мора да има свој логотип (једноставан и јасан), који мора да 

буде препознатљив и привлачан за посетиоце. 
Наравно да избор простора намењеног за ову врсту излагања зависи од 

капацитета зграде, али предлог колега је да се у оквиру постојећег простора 
пронађе неки део, који би био дизајниран и прилагођен представљању из-
ложби које се баве савременим проблемима. Он треба да буде адекватно ос-
ветљен и у њему треба да буде изложен материјал (текст, исечци из новина, 
предмети и сл.) уз помоћ кога се посетиоци упознају са проблемом. Метод 
креирања оваквих изложби посетиоцима пружа могућност да изнесу своје 
мишљење о некој теми, а музејским стучњацима нуди могућност за при-
купљање података о савременој култури и за стварање савремених колек-
ција које неће бити засноване на естетској вредности неког предмета, већ на 
његовом контексту и илустративној вредности. За колекције се бирају они 
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предмети који су друштвено релевантни и који могу указивати и на нега-
тивну страну друштва. Према мишљењу Семјуела Телина, снага „хот спот“ 
простора лежи у могућности за брзу акцију у оквиру самог простора (про-
грами се организују на самој изложби) и различиту реакцију посетилаца. 
Применом овог метода, успоставља се директан дијалог са посетиоцима. 
За реализацију овакве врсте пројеката нису потребна велика финансијска 
улагања, а могуће је упутити снажну поруку. Када се у музејима по први пут 
ради на реализацији изложбе овога типа, битно је да постоји добра медијска 
кампања која прати догађај.

Колеге из Шведске су у Музеју Малме креирали простор тзв. „хот спот“, 
тако да он има изглед коцке која има само ивице, тако да је могуће на раз-
личите начине излагати и лако постављати материјал. Пракса је да годишње 
организују бар две изложбе у поменутом простору и да у том периоду имају 
и пратеће програме који су у вези с темом. 

На почетку радионице, Самјуел Телин је узео патику и затражио од 
учесника да опишу на шта их асоцира то што виде. Свако је видео нешто 
друго, али је било интересантно слушати како један предмет у исто време 
прича више прича. Следећи задатак је био да учесници размисле које су то 
проблематичне теме о којима би се могло расправљати у нашем граду (и у 
нашим музејима). Свако од учесника је предложио по три теме. Након тога 
су учесници били подељени у четири групе, у складу са избором теме (нпр. 
самоубиство код тинејџера и сл.). Групе су радиле на осмишљавању изгледа 
простора и избору предмета које би изложили. Потом је уследила презента-
ција по групама.

Другу радионицу је одржала Ана Улфстранд, етнолог. По њеном 
мишљењу, улога музеја је у успостављању дијалога са посетиоцима. Они 
треба да посредују између маргинализованих група и друштва и да им пру-
же могућност да изразе своје мишљење. Ана Улфстранд учесницима ра-
дионице је дала задатак да се прошетају кроз Београд и фотографишу оно 
шта им привлачи пажњу. Након прикупљања фотографија, учесници су по-
дељени у парове који су се између себе интервјуисали с циљем да прикупе 
што више података о некој од изабраних фотографија. Смернице за интервју 
су биле да особа опише фотографију, да објасни из ког разлога је фотогра-
фисала, шта му / јој је било на уму и сл. Свако од учесника радионице је 
потом представио фотографију коју је снимила особа са којом је радио. На 
овај начин, Ана Улфстранд је желела да истакне да је фотографију могуће 
користити као ,,подсетник“. Посматрајући фотографију, ми на њој видимо и 
оно што је изван ње саме (контекст). 

Трећу радионицу је одржала др Анет Розенгрин, етнолог. Она је гово-
рила о прикупљању музејске документације и теренском раду. Проверени 
метод који она користи у свом раду је интервју. Истиче значај прикупљања 
и документовања сећања у моменту док оно постоји код људи, јер као што 
сви знамо историја је оно што се десило и пре пет минута. Њено искуство 
је засновано на виђењу музеја као простора у оквиру којег је живот пред-
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стављен на леп и узбудљив начин. Такве изложбе су занимљиве и оне по-
буђују осећај носталгије. Међутим, музеји избегавају контроверзне, болне и 
тешке теме. Углавном због тога што је људима тешко да се с њима суочавају, 
а некада су у то укључени и политички разлози. Сматра да су музеалци они 
који одлучују шта ће им бити извори за проучавање и стога имају обавезу 
да документују и разговарају о тешкоћама које су саставни део живота. Она 
је од учесника радионице тражила да донесу предмет који код њих изазива 
проблематична, тешка осећања. Учесници су подељени у парове, који су из-
међу себе урадили интервјуе. Након тога су учесници представљали приче 
својих парова. На крају је одржана дискусија за време које су присутни из-
носили своје ставове и искуства о методу који су применили. Какав је осећај 
када разговарате са особом коју не познајете о њеним интимним и болним 
сећањима. Да ли сте довољно храбри да поставите право питање које ће 
можда бити и превише болно.

Специјални гост конференције био је Улф Петерсон (Ulf Petersson) који 
се путем Скајпа обратио присутнима. Он је иницијатор пројекта „Article“ 
који је започет 2008. године. Према његовом мишљењу, музеји су веома важ-
ни у откривању историје и они могу да учине ствари видљивим (маргиналне 
групе, мањине и сл.). У Шведској, према његовом мишљењу, у музејима 
се не ради довољно за лезбејску, геј, бисексуалну и трансродну популацију 
(ЛГБТ).

На крају радионице, Маша Аврамовић, координаторка центра С31 Ам-
басаде Шведске, истакла је кључне тезе у креирању савремених колекција, 
а потом су учесници конференције и радионица изнели своје мишљење о 
теми конференције и могућности њеног спровођења у нашим музејима.

Ово је била једна интересантна и узбудљива конференција, на којој су 
колеге из Шведске представиле своје искуство и начин рада. Њихови пред-
лози су инспиративни, изузетно корисни и применљиви у нашим музејима. 
Улога музеја у друштву се мења, а његови стручњаци треба да препознају те 
промене и пронађу начин да музеје приближе посетиоцима.

Мирјана Крагуљац Илић


