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природе. Аудио уређаји, скулптуре и фотографије које је Антић представио на 
овој изложби заправо се, коришћењем неколико паралелних фабуларних линија, 
баве базичном антрополошком темом културне интерпретације природе. Извесно 
је да, постављајући ову изложбу, сам аутор, с обзиром на то да није антрополог, 
није имао круту антрополошку намеру, јер је он конзумент културе и уједно њен 
творац и њен интерпретатор. 

Чини се да је Александар Антић кроз своју посвећеност природи и кроз 
аудиофилски ентузијазам ту интерпретацију обавио истовремено и верно и 
креативно, исто онако као што би његови аудио уређаји требало да репродукују 
музику. У аудио индустрији постоји универзално правило да ниједан уређај, ма 
колико се његови конструктори трудили, никада не може апсолутно верно да 
репродукује звук, односно музику. Извесно одступање увек постоји, а ако је већ 
тако, Антић се потрудио да код његових аудио конструкција то одступање буде 
инспирисано природним појавама и енергијом. Изложба The Gorge Line 
приказаним техникалијама и уметничким радовима темељно преплиће природу и 
културу и сваког посетиоца уграђује негде између та два појма, постављајући га 
заправо на оно место које му и припада. Због своје антрополошке потке, мада је 
некоме то изгледало чудно, изложба The Gorge Line постављена је и у 
Етнографском музеју. 

Милош Матић 
Етнографски музеј у Београду 

 

Живот у Србији уочи електрификације 

Музеј науке и технике 
 Двомесечни период – од 16. октобра до 10. децембра 2008. године – 

током кога је у Галерији науке и технике САНУ трајала изложба Живот у Србији 
уочи електрификације, која је реализована као самосталан пројекат Музеја науке 
и технике, указала je да је протекло сто петнаест година од када је у Београду, 
уједно и у Србији, почела да ради прва јавна термоцентрала за производњу 
електричне енергије. Кустоскиње Зорица Циврић и Даниела Пејовић ауторке су 
изложбе на којој је по први пут музеолошки експонирано 110 предмета из 9 
збирки наведеног музеја, док је аутор експографских решења Дарко Недељковић.  

 Изложбени пројекат о историјско-културном периоду пре 
електрификације у Србији упознаје нас са духом времена, оличеним у слојевито 
укомпонованим променама, које су довеле до „цивилизацијског преврата“ и до 
употребе електричне енергије. Такав замашан задатак носи са собом неколико 
нивоа значења, а први од њих требало би да буде визуелна комуникација на 
основу које се стварају предуслови за доживљај. У складу са тим, а на основу 
чињенице да се било каква значајна културна промена на овај или онај начин 
одрази на свакодневни живот, експографска концепција оживљава ентеријер једне 
од могућих варијанти градске куће кроз четири амбијенталне целине – дневни 
боравак, кухиња, купатило и дечја соба. Изузев чињенице да је просторна 
структура градске куће/стамбене јединице, која је на неки начин утемељена у то 
време, и до данас опстала, сви елементи културе становања и данас функционално 
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постоје – осветљење, справе и помагала за кухињу, одржавање личне хигијене, уз 
прање и пеглање рубља, као и заједнички породични простор, дечја игра и учење.  

Посебан доживљај представља сценографски приступ у експозицији, која 
комуницира на основу беле позадине и донекле обезличених, такође белих 
предмета у функцији постамената, иако је у питању кућни мобилијар и опрема – 
намештај, драперије, прозори и друго – какав уз изложене предмете чини 
целокупан инвентар ентеријера. Поларизација експонираних предмета и 
изложбене сценографије указује на њихов значај у изворном контексту живе 
културе, на „замрзнути“ технолошки тренутак пре електрификације и, напослетку, 
на потребу да се изазове спознајно-доживљајна спона између посетиоца и 
репрезентованог контекста са почетка двадесетог века.  

С обзиром на то да изложени предмети, осим репрезентације друштвено-
културног контекста, комуницирају и на основу тога што указују на правце у 
којима је електрична енергија потпуно, делимично или трансформацијом 
заменила друге енергентске изворе, укључујући и ергономске могућности 
људског тела, други ниво читања изложбе назвао бих техничко-технолошким. И у 
таквом, технолошком кључу, показало се да концепција излагања у контексту 
културе становања најделотворније омогућава спознајно-доживљајну размену 
између посетилаца и изложбене поставке. Постојање данас свима познатих тзв. 
малих кућних апарата лако успоставља вертикалну линију развоја – најпре са 
изложеним кухињским справама и помагалима покретаним људском снагом, а 
потом и са грејним телима на чврста горива – штедњаком/шпоретом и бојлером, 
те напослетку и са ајскасном као претечом фрижидера, у коју је као средство за 
хлађење стављан лед настао природним путем. Посебан домен технолошких 
промена предочен је кроз механичке направе – писаћу машину и грамофон, што 
посетиоцу јасно говори о многоструким и свеобухватним предностима данашњег 
технолошко-комуникационог окружења.  

  Трећи од нивоа читања изложбе Живот у Србији уочи 
електрификације могао би се потпуно посветити електричној енергији у функцији 
осветљавања домаћинстава, јавних и радних простора. У прилог томе јасно 
говори један од ентеријерних одељака у коме су изложене дечје играчке. Већ на 
први поглед уочава се разлика између пределектрификационог технолошког 
нивоа израде материјала за играчке и самих играчака и потоњег напретка, који је 
усавршавањем индустријске производње довео до данашњег нивоа. Међутим, 
асоцијативно, према рецентном искуству, посетиоци лако могу да предоче значај 
продуженог активног времена, насталог захваљујући електричном осветљењу, па, 
према томе, да створе слику и о могућностима за продужену дечју игру, едукацију 
и слободне креативне активности. Посредно, даљим асоцијативним низом, тај 
одељак говори о хипотетичним могућностима за активности одраслих особа у 
„осветљених“ двадесет четири часа, током свих седам дана у недељи, и о бројним 
преимућствима, која су vice versa – на основу употребе електричног осветљења – 
омогућила напредак у разним доменима свакодневног живота.  

Експографски у ентеријеру дневног боравка, а комуникационо већ 
изашавши из оквира домаћинства и породичног живота, што је дискретно 
показано држачем за новине, какав је уобичајено коришћен у некадашњим 
кафанама, изложба нас симболички уводи у прадоба савремене интернет 
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цивилизације. Предмети, који би у другом контексту шредстављали неку врсту 
позадине какава само потцртава основно значење (у овом случају, илустративни 
материјал, исечци из штампе, књиге и друго) посредно, али тим више доживљајно 
упечатљиво, показују какав комуникациони бум чине савремена технолошка 
достигнућа, настала комерцијалном употребом електричне енергије. Такав ниво 
значења заокружује двојност приватно – јавно и превазилази је, указујући на 
постојање данашњег глобалног информатичког села.  

Интегрални део изложбеног пројекта чини каталог ауторке Зорице 
Циврић у коме је кроз једанаест поглавља прве целине предочен читав низ 
фактора који су утицали на постепени успон током деветнаестог века, који је 
коначно допринео уласку у двадесети век једне савремене и технолошки 
прилагођене државе Србије. Осим Увода, прва два поглавља каталога – Србија 
уочи почетка електрификације и Од отоманске провинције до независне државе 
– објашњавају историјске околности и догађаје који су утицали на стварање 
економских, привредних и социјалних услова, као и условa за образовање, 
стицање и мењање културних потреба. У осам следећих поглавља – Градови – 
политички, образовни, културни и привредни центри, Просторно уређење 
градова, Јавно осветљење, Живот са другима, Породично уређење, 
Традиционална занимања, Путовање људи и роба, Мењање и развијање 
културних потреба – ауторка анализира сегменте свакодневног градског и 
сеоског живота: становање, досељавање и миграције, образовање, здравствена 
заштита, оснивање породице, запошљавање, транспорт и комуникације, 
задовољавање културних потреба и др. Други део каталога уводи нас у домен 
приватног живота и технолошких одлика у времену које изложба осветљава, те у 
кратким одељцима говори о култури становања, осветљењу, тадашњој кућној 
техници и кухињским справама и помагалима, техникама прања и пеглања, 
одржавању личне хигијене и, напослетку, о заједничком простору дома – дечји 
свет, играње и учење. 

Марко Стојановић 
Етнографски музеј у Београду 

 

 


