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Књига, Primarna UMETNOST, Slike 

na stenama, Slike na telu (Primal Art, Pa-
intings on Rocks, paintings on Bodies) 
ауторке Наташе Његовановић Ристић, 
вишег кустоса Музеја афричке уметно-
сти у Београду публикована је у годи-
ни у којој је овај јединствени  Музеј  
славио тридесет година успешног рада. 

Двојезично издање књиге садржи 
две целине: слике на стенама и слике на 
телу. Ауторка је  нагласила да су откри-
ћа старих аутохтоних афричких култура 
омогућила преиспитивање ранијих ста-
вова који се односе на појмове "црнач-
ког" или "примитивног" стваралаштва 
насталог "одједном", без дубљих инте-
гративних корена. Осврнувши се на но-
вију литературу, Наташа Његовановић- 
Ристић је истакла да се у текстовима вр-
ши померање перцепције од афричког 
предмета као етнографског артефакта 
ка предмету као уметничком делу, од 
појма примитивна уметност ка појму 
примарна уметност. Посебна пажња 
посвећена је редефинисању афричке 
традиционалне уметности у односу на 
светску уметност уопште.  
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Наташа Његовановић-Ристић је на-
гласила да се и поред ревидираних ста-
вова, на данашњим презентацијама 
афричке уметности у свету уочавају 
три модела излагачких концепција. 
Афрички предмет се третира у распону 
од етнографског артефакта  до умет-
ничког предмета. Средишње решење  
садржи ове поларизоване ставове. Пр-
ви, најстарији, искључиво фаворизује 
етнографску страну предмета, забора-
вљајући на његове формалне стране. 
Посетиоцу се путем обиља дидактич-
ких одредница (информације о технич-
ким, социолошким, религијским кон-
текстима) сугерише значај његових 
функционалних својстава унутар дру-
штва из кога је потекао. Друга излагач-
ка концепција даје афрички предмет 
без икаквих  пропратних информација. 
Представљају  га као свако друго дело 
савремене уметности, где посматрач  
формира суд искључиво на бази "пер-
цептивно-емоционалног овладавања 
његовим формалним својствима". 

Ауторка истиче да "средишњи кон-
цепт 'концепт двојности' покушава да 
својом експозицијом обједини концеп-
туалне и формалне стране и да на тај 
начин укључи посматрача и у сазнајно 
и у визуелно својство предмета".  

Наташа Његовановић Ристић наво-
ди примере излагачких концепција у 
Британском музеју и Лувру. У новоо-
твореном крилу Британског музеја из 
2003. године, поставка афричке умет-
ности базирана је на концепту "двој-
ности", а у Лувру се од 2000. године 
афрички предмет у свом крајњем ис-
ходишту третира искључиво с естет-
ског становишта. 

У фокусу рада  Наташе Његовано-
вић-Ристић је уметност такозваних 
"плошних медија" Африке. Африкан-
ци су тежили да прекораче границе 
своје индивидуалности. Тежили су да 

цртежом и бојом искажу своја осећа-
ња и своје визије. Од давнина реали-
зовали су их на  различитим подлога-
ма:стенама и људском телу.   

Ауторка је у првом делу књиге пра-
тила историјат истраживања сахарског 
сликрства, потом сахарски неолит, сли-
карске технике. У последњој целини 
дала је периодизацију сликрства и сти-
лове гравирања и сликања. Сагледано 
је стваралаштво Сахаре које сведочи о 
великом преисторијском транзиту и 
променама које су пратиле бурну са-
харску прошлост током шест хиљада 
година.   

У другом делу књиге Слике на те-
лу  ауторка указује да је независно од 
естетике украса, накита или одеће које 
је човек носио, само тело третирано 
као уметнички облик-тело као скулп-
тура или тело као слика у коју су уне-
те неисцрпна машта и креативност. 
Наташа Његовановић-Ристић је у  
књизи дала класификацију поступака 
у реализацији телесне уметности који 
су типични за одређене делове конти-
нента: привремене (слике остварене 
бојом) чије је трајање ограничено и 
трајне (сакрификација или урезивање 
и тетоважа ) које обележавају тело за 
цео живот. Наташа Његовановић Ри-
стић је пратила материјал, структуру 
и  функцију поступака на телу. Указа-
ла је на важну функцију украшавања 
тела којом се означава индивидуални 
статус унутар друштва и део је риту-
алне праксе обреда прелаза. 

У књизи су илустративни примери 
украшавања на телу  које су се у одре-
ђеним културама преносиле и пона-
вљале. Искорак из те канонизиране 
уметности остварен је код народа Нуба 
у Судану, где су и мотиви и стилови 
слободно упражњавани. Тело је трети-
рано као платно на коме су се свако-
дневно мењали најразличитији ликов-
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ни мотиви. Ауторка цитира Џемса Фа-
риса да је "основна функција ових сли-
ка и цртежа (...)  да истакне и потенци-
ра лепоту тела". За Нубе, људско тело 
је врхунски и једини уметнички облик, 
а као такво оно је једини реквизит у од-
ређивању друштвеног статуса.   

Књига, Primarna UMETNOST, Sli-
ke na stenama, Slike na telu (Primal Art, 
Paintings on Rocks, paintings on Bodies) 
историчара уметности Наташе Њего-
вановић Ристић, значајан је прилог ко-
ји доприноси бољем познавању  умет-
ности у Африци. Књига је опремљена 
каталогом пратеће изложбе и реле-
вантним илустрацијама. Недостаје 
прецизна инфромација о извору илу-
страција што би у неком другом изда-
њу ове  вредне књиге свакако требало 
допунити. 

Сенка  Ковач  
 

 
Gordana Gorunović: Srpska etnologija i 
marksizam - Naučno delo Špire Kulišića, 
Etnološka biblioteka knj. 22, Srpski ge-
nealoški centar, Beograd 2007, 360 str. 

 
Mnogi bi se složili sa konstatacijom 

da se kredibilne, uistinu originalne i stvar-
no korisne studije razlikuju od onih studi-
ja koje sve to nisu po tome što se, bar na 
prvi pogled, bave manje aktuelnim i ma-
nje atraktivnim temama, kao i po tome što 
je njihov istraživački postupak toliko do-
sledan, a opisi toliko detaljni, da je tekst 
nezanimljiv (čitaj prezahtevan) za povr-
šnog i/ili poluzainteresovanog čitaoca, od-
nosno, nezanimljiv za svakog izvan uskog 
kruga ljudi koji se profesionalno bave da-
tim problemom. Knjiga Gordane Goruno-
vić Srpska etnologija i marksizam: Nauč-
no delo Špire Kulišića, u izdanju Etnolo-
ške biblioteke, u formatu B6, koja sadrži 
332 stranice teksta i 15 stranica na kojima 
je spisak korišćene literature i izvora, 

ovlaš pregledana, čini se da odgovara tom 
opisu. Pažljivije čitanje, međutim, otkriva 
da profesionalno dobro urađen posao ne 
mora da bude zanimljiv samo stručnjacima.  

Ova studija je prerađena i dopunjena 
verzija autorkine magistarske teze, i pred-
stavlja originalnu i jedinstvenu naučnu 
studiju koja se bavi istorijom srpske etno-
logije, tj. razvojem discipline u periodu 
nakon II svetskog rata. Taj period Goru-
novićeva pokušava da rasvetli preko deša-
vanja u vezi sa naučnim delom jednog od 
najkontroverznijih etnologa u SFRJ: Špire 
Kulišića. Kulišićev rad je zanimljiv i pro-
blematičan iz više razloga, a možda najvi-
še zbog toga što je imao jednu angažova-
nu notu koja ga je koštala napredovanja u 
karijeri i diskreditacije u srpskim naučnim 
krugovima. Kao što sama autorka zapaža, 
centralno pitanje Kulišićeve karijere po-
stalo je, tokom perioda mitske prerade, pi-
tanje etnogeneze Crnogoraca. Sve drugo 
što je uradio ostalo je po važnosti, i done-
kle po originalnosti, daleko iza toga. Oči-
gledno ne procenjujući dobro (ili ne mare-
ći) da li je za to došao trenutak, i da li je 
sredina u kojoj radi i u kojoj gradi karijeru 
spremna za nova tumačenja, ma koliko 
ona bila opravdana, Kulišić se upustio u 
avanturu iz koje se nije imao snage i zna-
nja izvući. Ne ulazeći dublje u problem 
ideoloških i/ili političkih pozadina Kuliši-
ćeve teorije o etnogenezi Crnogoraca, ne 
možemo ipak reći da je njegov pristup 
potpuno neutemeljen. Iako nije prvi koji 
je pokušao da dekonstruiše crnogorsku 
istoriju van uobičajenog srpskog etnoge-
netskog okvira (pre njega su to već, manje 
ili više ekplicitno i argumentovano poku-
šali i Jagoš Jovanović i Savo Brković), 
Kulišić je uzeo u obzir sve faktore bitne 
za razumevanje ovog procesa i prilično 
dosledno ih podvrgao analizi smeštajući 
ih u odgovarajući kontekst. Kritičko po-
novno preispitivanje osnovnih izvora na 
kojima se gradi istorijska konstrukcija 




