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КОНФЕРЕНЦИЈА „CONTEMPORARY COLLECTING ON HOT 
TOPICS – NEW ROLE OF THE MUSEUMS AND CULTURAL 

INSTITUTIONS“, БЕОГРАД, 8. ЈУН 2011. ГОДИНЕ

Конференцију „Contemporary Collecting on Hot Topics – New Role of 
the Museums and Cultural Institutions“ заједнички су, 8. јуна у просторијама 
Културног центра Rex, организовали Амбасада Шведске у Београду, Фонд 
Б92, C31 – Центар за развој културе дечјих права и Културни центар Rex. 
Ова конференција реализована је у оквиру пројекта „Museum development 
in Serbia“, чији је координатор Амбасада Шведске у Београду. Након кон-
ференције организоване су и две радионице у истом простору 9. и 10. јуна 
2011. 

Након поздравних речи Душице Парезановић, директорке Култур-
ног центра Rex, Маше Абрамовић, координаторке центра C31, многоброј-
ној публици обратила се Хелен Ларсон (Helen Larsson), аташе за културу 
Амбасаде Шведске, која је говорила о новим музеолошким концептима и 
примерима добре праксе шведских музеја, упознајући нас са стручњаци-
ма из Шведске: Самјуелом Телином (Samuel Thelin, Malmo museum), Аном 
Улфстранд (Anna Ulfstrand, Stockholm City Museum) и Анетом Росенгрен 
(Annette Rosengren, Samdok network). За време конференције ова три преда-
вача представила су своје ставове о новој улози музеја као активног члана, а 
не пасивног посматрача, савремених друштвених дешавања и упознала нас 
са својим професионалним искуствима у раду са публиком. 

Кроз „хот спот“ (Hot spot) метод Самјуел Телин је приказао на који на-
чин је могуће, путем повремених, лако расклопивих музејских изложби, 
ширу јавност заинтересовати за проблематична питања савременог друшт-
ва. Путем „хот спот“ метода музеји настоје да развију свест код публике 
о важним политичким, социјалним и економским проблемима данашњице. 
Главно питање на које сваки музеј треба да одговори је „Шта значи бити 
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човек“, а „хот спот“ је, по Самјуелу Телину, један од могућих начина за 
проналажење одговора. Музеји више не могу бити искључиво неми сведоци 
прошлости већ активни учесници садашњости. Путем „постављања питања 
а не само предмета“ музеји постају јединствени форуми за дијалог између 
различитих тумачења и ставова. Провокативним „хот спот“ изложбама му-
зеји настоје да публици и широј јавности укажу на проблеме савременог 
друштва и омогуће простор за социјалну дебату. Учесницима конференције 
је представљено неколико оваквих изложби: „Она мора умрети“ (She has 
to die) – о убиству младе девојке ради одбране породичне части, „Поли-
ција против демонстраната“ (Police versus demonstrators) – о демократији и 
слободи говора, „Селективно сећање“ (What do you prefer to remember) – о 
сексуалном злостављању, „Пре него што јагањци утихну“ (Before the lambs 
fall silent) – о суровим поступањима према мерино овцама. Ови примери 
су можда и најсликовитије указали на савремену улогу музеја као активног 
друштвеног чиниоца и медијатора.

Други предавач на конференцији, Ана Улфстранд, истакла је да је у 
музејском раду веома важно константно документовање садашњости као 
„будућег сећања“. У креирању тог сећања битну улогу, по њеном мишљењу, 
треба да има заправо јавност. Активним учествовањем публика креи-
ра „музејску стварност“, односно обликује културно наслеђе које музеји 
чувају. На тај начин музеји постају глас јавности и заједно са публиком 
приказују нов поглед на колективна сећања. Ана Улфстранд изнела је и свој 
став да је фото-документација, односно документовање стварности путем 
фотографија, важан чинилац у дијалогу публике и музеја. Фотографија као 
метод у истраживањима савремености омогућава ново тумачење стварно-
сти. Учесницима конференције представљена је и шведска музејска мрежа 
– Самдок (Samdok network) која се бави проучавањима савремених култур-
них појава. Међусобно повезивање музејских професионалаца омогућило је 
константну бригу музеја за проучавања савремених појава. Своје предавање 
Ана Улфстранд завршила је „вечитим“ питањем музејске праксе: на који на-
чин бирамо шта чувамо. 

Анета Росенгрен, трећи предавач, у свом излагању је потврдила став да 
музеји морају активно учествовати у савременим процесима. Она је истакла 
чињеницу да историја почиње са јучерашњим даном, а да музеји морају бити 
места сусрета прошлости, садашњости и будућности. Као основне алате за 
прикупљање података из прошлости Анета Росенгрен је навела интервју и 
теренско истраживање. Дате су и основне смернице за њихово спровођење.

Специјални гост Конференције био је Улф Петерсон (Ulf Petersson, 
Unstreight museum, project Article 1), иницијатор и координатор пројекта 
Члан 1. Посредством Скајпа у свом кратком обраћању, Петерсон је пред-
ставио пројекат Члан 1. који се бави транспарентношћу ЛГБТ популације. 
Идеја за покретање оваквог пројекта дошла је након констатације да се му-
зеји у Шведској недовољно баве овом популацијом а да музеји „играју важ-
ну улогу у упознавању јавности са савременим појавама у друштву“. 
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Одржана предавања била су и више него подстицајна за бројне присут-
не музеалце. Сви учесници су на крају конференције изнели своје мишљење 
о обрађеним темама и понудили своју подршку за будући рад, кроз контекст 
друштва у транзицији и институције у којој су запослени. Следећих дана са 
поменутим предавачима организоване су радионице које су омогућиле бли-
же упознавање са савременим стремљењима у музејима у Шведској. 

Јелена Савић


