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Др Марија Алексић
в. д. директора Музеја афричке уметности
ГРАНИЦА ЈЕ ЗАТВОРЕНА, АЛИ ЈЕ РАЗГОВОР ОТВОРЕН
У језику и свести нашег народа појам избеглиштва јављао се и еволуирао у
неколико фаза. Дуго се није могла наћи најприкладнија реч за људе које су
беда, страх, рат или каква друга невоља натерали да напусте родно огњиште
и крену у непознате земље и светове. За тај невољни одлазак и лутање, у
српском језику употребљавало се неколико сродних али не баш синонимних
речи: емигранти, прогнаници, дијаспора, избеглице – свака са одређеном
социокултурном, психолошком или политичком конотацијом.
Седамдесетих година прошлог века, кад су хиљаде људи из ондашње
Југославије пошле „трбухом за крухом“ тражећи боље плаћен посао у земљама
Западне Европе, у једном немачком листу појавио се овакав наслов:
„Очекивали смо радну снагу, а дошли су људи...“
Деца и унуци тог нараштаја прошли су праву драму интеркултурног
дијалога и, ипак, некако изградили комуникацијске мостове између „себе и
другог“ или „другачијег“.
Недавно крваво разбијање Југославије суочило нас је с темом
избеглиштва на најдраматичнији начин. Према неким статистикама, сваки
пети становник бивше земље морао је да промени место сталног боравка, што
значи да је око четири милиона људи доспело у положај избеглице; некима је
додељен статус „интерно расељених лица“ (из Србије у Србију), што суштински
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не мења позицију људи за које је песник употребио метафору – „без дома, без
гроба“.
Србија је данас у средишту миграционе кризе коју није ничим
изазвала. Штавише, она је задобила улогу земље домаћина хиљадама
људи који су жртве рата и сваковрсног насиља, људи налик нама од пре
две деценије, људи сличних свима који – жељни мира и слободе – беже из
запаљених, бомбардованих или срушених кућа.
Долазе из Африке и са Блиског истока, из Еритреје, Сомалије, Сирије,
Ирака, Авганистана, Пакистана... Одасвуд. Слике које смо раније виђали само
на малим екранима, сада су наша свакодневица. Људи и народи у покрету наша
су реалност, било да су они Србију – коју многи од њих раније нису знали ни да
покажу на карти – схватили само као земљу транзита, као успутну тачку на путу
ка сањаном бољем животу негде на Западу или као земљу у којој ће тражити
азил и статус економског или политичког емигранта.
Како год било, они су ту, међу нама. Бежећи са „линије ватре“ нашли
су се у амбијенту који ни сам није лишен низа проблема, али је бар миран.
Једно од њихових острва спаса, права „Лампедуза на сувом“, налази се поред
престоничке аутобуске станице. Стари и млади, здрави и болесни, мајке с
бебама у наручју и будуће мајке са стомаком„до зуба”, босоноги дечаци који,
уместо за лоптом, јуре за пластичном флашом или за било чим што може да се
котрља, девојчица са поцепаном лутком у руци, сви одреда забринути за оно
што носи сутрашњи дан – стичу прве дојмове о Србији и сричу прве речи нашег
језика, не знајући да ли ће овде остати недељу-две, годину-две или читав
живот.
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„Дешава се да деца од куће крену са дванаест, а тамо где су пошли
стигну са седамнаест година...“ – искуство је педагога Гордане Вукашин, која
је имала бројне сусрете и разговоре са овим невољницима. Тамо где су пошли,
а понекад и тамо где нису пошли, али су ипак стигли. А „кад стигну, више нису
деца“, бележи Драгана Пејовић, новинарка НИН-а.
Тако су се многи од њих нашли у Србији, иако она није била на њиховој
мигрантској мапи.
Наш народ, и сам богат избегличким искуством и искуством
транзиционог губитништва у време судара и укрштања различитих
геополитичких стратегија на које не може битно да утиче, показао је прилично
висок степен солидарности с људима које су још веће невоље довеле на ово
балканско парче Европе.
И држава и људи чине колико могу да се не увећа хуманитарна
катастрофа која је ову избегличку популацију већ добрано захватила. Медији
су, с понеким изузетком,1 помогли да се конституише јавност у којој, како је
говорио Душко Радовић, наше мало некима може значити све – поглед на
ствари који не превиђа да су неки у знатно горем положају од нас, па их не
треба дочекивати с презиром, игноранцијом и неразумевањем, а још мање са
1 У листу „Данас“, 13. августа 2015. појавила се колумна Наталије Девић под насловом „Странци у Београду“.
У тексту који обилује расистичким и ксенофобичним ставовима ауторка пише о Кнез Михаиловој улици којом
„корзирају буле“, руку „прекривених златом“. Странци, пише Девићева, „непрекидно говоре у мобилне телефоне
неким чудним српским или својим језицима, и ходају у групама, размилели су се Београдом...“, те ауторки и њеном
псу чине вечерњу шетњу непријатном?! Текст се завршава овим закључком: „Температура расте. Као и број чудних
странаца у Београду.“
Истовремено, из Немачке стиже вест потпуно другачијег садржаја која се убрзо прелила у остале, па и наше
медије. На питање да ли у његовом вртићу има пуно странаца, четворогодишњи дечак, директно у камеру, мирно и
спонтано је одговорио: „Нема, тамо су деца!“ и на тај начин окончао дебату о мигрантима.
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зидовима. Зидове остављамо творцима политике која је ове невољнике, па и
неке наше сународнике, отерала са рођеног огњишта.
Иако, заправо, у нашем духовном простору не постоји склоност
да се избеглиштво заогрне негативном конотацијом, још увек се не
примећују довољно позитивни ефекти овог – у почетку можда нежељеног
– интеркултурног дијалога и комуникацијског моста с другим духовним
хемисферама.
У извесном смислу, наша култура дугује избегличкој теми
продубљеније и истанчаније увиде и анализе, које искључују ризик да се
претера у афирмацији различитости, другости, алтеритета „наших нових
комшија“.
Осим свакодневних медијских и других слика невоља, јада и безнађа
хиљада људи који су морали да напусте свој завичај, потребно је да обратимо
пажњу и на обрисе својеврсне „глобалне културе миграција“ која оставља
трајне последице и на географски и духовни амбијент кроз који пролазе (у
овом случају на Србију). Избеглице су људи који шире културну и језичку
разноврсност и мењају садржај традиционалних културних појмова; они имају
и своје културне потребе, а уз то су и ствараоци извесних препознатљивих
културних вредности, колико год да су им место рођења и место боравка
различити. Али, миграције нису само кретања људи већ и идеја, па и културних
идеја. Кретање миграната кроз нашу средину може да изазове извесне
промене како на субјективном тако и на колективном плану, тим пре што
избеглиштво има дугу традицију и на домаћем терену. Пролазећи кроз Србију,
избеглице код нас, поред осталог, остављају и свој снажан културни траг,
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неизбрисив културни отисак.
Сматрамо да је Музеј афричке уметности – као установа која чува део
артефаката народа Африке и афирмише њихов креативни преплет са културом
нашег народа – место на ком треба да се покрену дубљи, аналитички разговори
о културним конотацијама овог вида сусретања народа и људи, вера, обичаја,
језика, културе сећања... У драматичној садашњости, сведочења учесника ове
„велике сеобе народа”, њихова сећања или снови о неизвесној будућности –
која их, можда, чека на ко зна којој географској тачки Европе –постају тема која
захтева брзу људску и уметничку реакцију и промишљања.
Поред осталог, циљ овог програма – који реализујемо у сарадњи
са „Групом 484“, уз подршку нашег оснивача Скупштине града Београда и
Секретаријата за културу, јесте извесна сензибилизација музејске публике
и различитих циљних група у јавности према мигрантима, избеглицама,
прогнаницима, тражиоцима азила и другим невољницима.
Желимо да наш Музеј, једини у нас са оваквом концепцијом, буде међу
свима, па и међу избеглицама – наравно, и међу истраживачима феномена
миграционе културе – препознат не само као место сусретања различитости
већ и као место драгоцене културне осмозе, идентификације и афирмисања
заједничког у разликама.
„Граница је затворена!“ Да, али је зато разговор отворен, у сваком
смислу те речи.
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Емилиа Епштајн
кустос Музеја афричке уметности
БУДУЋНОСТ ЈЕ МИТ
о музејима, путовањима и разним „другима“

Exile / Прогон
In silence / У тишини
The overloaded canoe leaves our shores / Претрпани чамац напушта наше обале
But who are these soldiers in camouflage, / Али ко су ови камуфлирани војници,
These clouds going to rain in foreign lands? / Ови облаци који ће се просути по непознатом
тлу?
The night is losing its treasures / Ноћ губи своја блага
The future seems a myth / Чини се да је будућност мит
Warped on a loom worked by lazy hands. / Исткан на разбоју лењим рукама.
But perhaps all is not without some good for us / Но, можда у томе има нечег доброг за нас
As from the door of the shack a thousand miles away / Док се с врата бараке хиљадама
километара удаљене
The scaly hand of a child takes in greeting / Огрубела дечја рука
The long skinny fingers of the rain. / Пружа да поздрави дугачке, мршаве прсте кише.
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Mbella Sonne Dipoko, Камерун

О музејима
Представљање изложбе „Граница је затворена“ плод је сарадње Музеја
афричке уметности, невладине организације Група 484 и уметника Иване
Богићевић-Леко, Снежане Скоко, Луке Кнежевића Стрике и колектива ШКАРТ.
Управо се посредством изложбе, као формалним обликом комуникације
инхерентаним музеју, приступа актуелној друштвеној теми великих мигрантских
кретања са Блиског истока и Африке, преко Балкана, ка западној Европи.
Србија је транзитна зона, успутна станица за стотине хиљада људи који беже
из ратом и немаштином захваћених држава. Полазиште је, дакле, један веома
актуелан друштвени феномен и с њим повезана бројна питања која су кључна
за разумевање како стања у нашем најближем социокултурном окружењу, тако
и наших позиција у глобалним оквирима.
Од самог почетка јасно је постављен циљ сарадње на овој изложби:
подизање свести јавности о мигрирању и односу према том глобалном
друштвеном феномену који није заобишао ни нашу земљу. Зато ову сарадњу
(прву сарадњу Музеја с једном невладином организацијом) и њен производ
одређује изразита друштвено-активистичка нота. Колико год била „природна“
нашим сарадницима на пројекту, та пракса је релативно ново поље деловања
за многе музеје, поготово у Србији.
Национални музеј у Ливерпулу је, након реконструкције зграде
(2011), почео да спроводи радикално другачији приступ својим програмима
и односом према публици. Тражећи много више од своје публике – не само
да развија свест о читавом спектру социјалних оквира у које је смештан
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већ и да активно учествује у препознавању и разумевању тих поља – Музеј
у Ливерпулу је почео да се профилира као социјално одговоран музеј
који се бави људским правима и социјалном правдом. Циљ готово свих
изложби и програма који се у овом музеју остварују јесте отварање дебата о
контроверзним темама. У средишту оваквог размишљања је следеће уверење:
иако су музеји испуњени „предметима“, они треба да буду усмерени на људе и
њихов живот, да се баве проблемима који неизбежно заокупљају припаднике
једног мултикултуралног друштва какво је Велика Британија. Други пример из
Британије је иницијатива за отварање Музеја миграција1. Путујући кроз земљу,
ова иницијатива представља музеј без зидова, једну мобилну институцију
која се обраћа различитим генерацијама имиграната и усмерена је на разне
историјске околности које изазивају миграције. Још један илустративан
пример актуелности феномена миграција, имиграције и избеглиштва у Европи
као социо-културне теме која је у жижи пажње јесте рад немачког уметника
Тобијаса Зjeлoниja „Грађанин“, кojи прeдстaвљa немачку на 56 Венецијанском
бијеналу (2015). Дајући глас афричким имигрантима да испричају сопствену
причу, он кроз фотографије и новинске чланке документује „присуство
’другог’ оличеног у афричким избеглицама“ у данашњој Немачкој. Наиме,
западноевропске земље, посебно Немачка, обично су крајња одредишта за
хиљаде миграната2 који пролазе кроз Србију.
1 Ово је заиста само један од многих примера. УНЕСКО je објавио листу европских музеја, центара и инцијатива
који се баве миграцијама, имигрантима, избеглицама и дијаспором, а међу њима је и Србија (Српски музеј расејања
и сеоба – иницијатива). Између осталог, циљ подршке је „да унапреди трансмисију међу генерацијама као и
сусрете међу мигрантима и припадницима становништва-домаћина, причањем њихових личних прича“.
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2 Од када смо почели рад на изложби, почетком ове године, мењао се термин за људе који долазе, у највећем
броју, из Сирије, Авганистана, Етиопије, Судана и Еритреје. Кад је реч о овако осетљивом глобалном проблему,
терминологија постаје поље за сучељавање различитих становишта и доделу различитих идентитета. Укратко,
имигрант је особа која је у потрази за бољим животом и може, али и не мора да тражи статус грађанина у земљи
која није земља његовог или њеног рођења; тражилац азила се често изједначава са статусом избеглице – то је

О „другима“
Начин на који ћемо се ми у Музеју афричке уметности у Београду
бавити овом темом одређен је специфичноћу нашег контекста. Наш задатак,
диктиран музејском теоријом и праксом, јесте да преиспитамо валидност
постављања изложбе посвећене мигрантима из Африке, али и са Блиског
Истока, у овом Музеју. Ово питање повезано је са генеалогијом музеја као
западне институције, али и са конкретном институцијом: Музејом афричке
уметности у Београду. Одређени идентитетски оквири постављени у равни
„ми“/„други“ уписани су у западни модел музеја и колекционирања. Од
деведесетих година прошлог века, музеји се активно баве тражењем начина
да „исправе“ наративе који су проистекли из тог бинарног односа, то јест из
чињенице да ће једна страна увек бити привилегована и креирати знање и
искуство, а друга нeпривилeгoвaнa, маргинализована и (п)одређена ознаком
другости. Прoблeмaтикa лeжи у тoмe штo je сaмo први члан тог бинарног пара
у у позицији моћи; први говори за себе, али и у име „другог“ – увек.3
Музеј афричке уметности у Београду је у извесној мери изданак
заиста особа која често тврди да је избеглица али која то још увек није званично постала. У овом тексту термином
мигрант (као адекватнијим у пољу музеологије (и антропологије) – означавам особе које долазе из различитих
крајева света (и различитих култура), било због рата или због немаштине, у потрази за бољим животом и радом у
земљама Западне Европе. У ширем смислу, мигрант је човек у покрету; маргинализовани идентитет у настајању –
један „лутајући иденитет“.
3 Многи музеји у Западној Европи морали су, попут поменутог музеја у Ливерпулу, да преиспитају начине на
који су њихови садржаји (предмети и изложбе) подупирали империјалне и колонијалне праксе. Међутим, давање
гласа „другима“ је средње решење које такође има и нежељене последице. Затварање у оквире било ког „другог“
идентитета, макар и с циљем (само)оснаживања ((self)-empowerment) заправо потврђује статус „другости“ и тиме
(поново) ограничава и спутава.
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Западног модела.4 Рад Музеја се заснивао, а у великој мери се и даље заснива,
на декларисаној позицији да је задатак ове институције да представља и
промовише „уметности и културе афричког континета“. Музеј је профилисан као
место на којем се представља „афричка уметност“ [sic.], односно креативност
читавог афричког континента. Као што показује историја музејске
репрезентације, да би се испунио тај захтев, интерпретације су се ослањале на
рекреирање одређене „реалности“ у циљу представљања различитих култура/
етничких група Африке.5
Међутим, „Африканац“ о ком је овде реч превазилази оквир другости
која му је приписана. „Други“ којим се бавимо у пројекту „Граница је затворена“
јесте мигрант. „Африканац“ као „други“, заробљен у миту идеологије, улази у
поље једног флуидног „идентитета у настајању“, у један транзитни, покретни,
променљиви идентитет који је инхерентан маргини, прелазу и пролазу. Његова
4 Прва генеaлогија Музеја афричке уметности спроведена је у оквиру докторске дисертације Ане Сладојевић
(2012), односно електронске књиге „Музеј афричке уметности: Контексти и репрезентације“ (2014). Ово издање
продубљује проблематику специфичности Музеја у Београду, који се ослањао (и делом то и даље чини) на
идеју несврстаности из југословенског периода, али и на западне моделе колекционирања и репрезентације
ваневропских (афричких) уметности и култура.
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5 Џејмс Клифорд (Clifford 1997) размишља о једном антрополошкон проблему: како су у историји етнографије
одређене – временски и просторно ограничене – јединице (удаљена села, ваневропске заједнице) изједначаване
с „културом“. Аутор пре свега промишља однос етнолога/путника наспрам домороца/информанта у процесу
креирања писаног трага о одређеној култури, али из овог његовог теоријског акцентирања извукла бих следеће: и
музеји су третирали одређене просторно-временски ограничене групе предмета као изразе одређене културе. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1991) говори о готово хируршком исецању сегмената култура (преко предмета, догађаја,
преформанса, фестивала па чак и људи) у тежњи да се рекреирају и интерпретирају култура и идентитет „другог“ у
музејском контексту. Ми неминовно износимо та фрагментарна знања изван оквира музеја. Постављајући стандард
за искуство, „музејске изложбе [...] трансформишу начине не које људи посматрају своја непосредна окружења.
Ефекат музеја је двостран: не само што обичне ствари постају посебне када се поставе у музејски миље већ и само
музејско искуство постаје модел за доживљавање живота изван његових зидова“ (стр. 410).

етничка припадност и култура нису више временски и просторно заробљене
у границе разних подређујућих наратива. Он постаје део једне велике
трансетничке групације сачињене од различитих култура и местâ порекла, али,
заједно са свима њима, он одбија да буде смештен у појам „другог“.6 Вођен
идејом да постане пуноправни „грађанин“, он излази из оквира свог етничког и
културног идентитета и изнова прелази границе, реалне и имагинарне, које га
постављају у позицију подређеног „другог“. Он је „илегалан“ у сваком смислу
јер разбија границе идентитета и оквира у које га привилеговани Запад смешта.
Приближавајући се обећаној земљи, он такође постаје свестан да је будућност
мит и да му остварење социјалне правде и једнакости стално измичу.
О путовањима...
Сваки посетилац имаће лични утисак и различит доживљај овог
изложбеног простора и материјала са којим се суочава. Међутим, наш задатак
је и то да посетиоцима изложбе предложимо мисаоне путање дуж којих и око
којих могу да развијају утиске и осећања.
Имиграција је, између осталог, прича о путовању. Путовање је нешто
што дефинише европско бављење Африком и остатком (тј. „другим“ делом)
неевропског света. Збирка Здравка и Веде Печар, оснивача Музеја, резултат
је њиховог дипломатског рада на афричком континенту, али и љубави према
материјалној култури коју су сакупљали у земљама Западне Африке. Путовање
6 Ово није романтизација стања нужде у којем се мигранти налазе, међутим, због тога што се налази у стању
прелаза/пролаза, идентитет мигранта обећава потенцијал једног новог почетка, новог начина живота.
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је окосница програма Музеја афричке уметности; понекад је оно у првом
плану, али увек је позадина која даје посебну ноту скоро свим садржајима.
Такође, путовање суштински одређује живот мигранта. Али, путовање о којем
је ту реч суштински се разликује од романтичарске тежње 19. и 20. века која
је обележила формирање бројних ваневропских збирки, па и збирку Музеја
афричке уметности у Београду. Путовање као (и)миграција и бегство из
сопствене земље разликује се и од савременог „номадизма“ или туристичког
путовања привилегованих.
Ослонила бих се на британског антрополога Џејмза Клифорда који
посматра путовање као феномен зависан од „културно-историјске локације
и привилегије“. Бројни непривилеговани „други“ нису могли да стекну статус
путописаца, нису могли да ступе у домен креирања знања. Случај мигрантског
кретања – путовања, руши представу о путовању као привилегији. Према
Клифорду, разни „други“ који путују руше мит о путовањима. Привилегија
остаје тамо где је увек била, али неопходно је направити простор за
сагледавање мигранта као путника који креира одређена маргинална знања.
Мигранти путују да би преживели; путују да би спасили себе и своје породице;
путују јер не могу више да буду тамо где су били. Путовање је претворено у
бег. Путовање миграната је изнуђено. Мотивација је другачија: овде говоримо
о људима који нису постали путници својом вољом, већ су били принуђени да
се отисну не питајући за цену. Према речима младе имигранткиње из Еритреје
која је цитирана у оквиру Зjeлoниjeвe изложбе на Венецијанском бијеналу: „...
када си рођен у сиромашној земљи, увек суочен са ризицима конфликта, твој
живот креће другим путем, путем страха и очаја, и почнеш да се бориш
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да све то промениш. И онда дође тренутак када одлучиш да кренеш ПУТЕМ
НАДЕ.“
Средиште изложбе „Граница је затворена“ је мигрант као „лутајући
иденитет“. Због кретања на која су приморани, мигранти обично не могу
да креирају сопствену културу, мигрантску културу per se. Управо зато што
је њихов живот у покрету, музеју измиче његово основно оруђе рада и
репрезентације – предмет. Према речима сарадника на пројекту чије је искуство
у раду са мигрантима велико и вишегодишње, највреднији предмет који
мигрант поседује јесте његов мобилни телефон. Од мобилног телефона зависи
исход пута. Све друго, сви фрагменти личног и колективног идентитета из
земље порекла, морали су остати у напуштеној земљи. Једини траг присуства
миграната у земљама њиховог транзитног боравка јесу дотрајала одећа и
обућа, подлога на којој су спавали, остаци хране коју су јели. Овде напуштамо
романтизоване идеје о подели традиционалних афричких заједница на
седелачке и номадске које имају само лако покретне предмете попут калабаша,
разнобојних простирки, декорисаних столица и постоља за главу. Више
него икад, људи који раде у музејима суочени су са чињеницом да предмети
„не говоре“. Ствараоци тих предмета настањују удаљене просторе и домене
историје које је готово немогуће рекреирати. Међутим, то је истовремено и
изазов јер нас ставља у позицију да изокренемо сопствену праксу и да уместо
причања прича о предметима почнемо да развијамо сензибилитет да слушамо
и, што је још важније, чујемо приче о људима, овде и сада. Поново Клифорд:
„Уколико не желимо да савремене мигрантске популације остану неме, пасивне
сламке на ветрометини политичких и социјалних струјања, неопходно је да
чујемо широк спектар прича са путовања.“
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Вођени тим идејама, уметници који излажу у оквиру изложбе „Граница
је затворена“ опредмећују (чак објектификују, да се ослоним на једна изразито
контраверзан термин) искуствa миграната и дају нам тражене музеалије –
предмете путем кojих сe упoзнajeмo (или пoистoвeћуjeмo) сa jeдним другим
искуствoм. Tу су поруке писане мигрaнтскoм руком, затим извезене на текстилу;
приче уписане у мапе мигрантских путовања. Њихoвo путoвaњe je гoтoвo
нeзaмисливo и нaлaзи aдeквaтaн изрaз у виртуeлнoсти кoмпjутeрскe игрицe
(aпликaциje), a кoja стojи у стрaшнoj супрoтнoсти сa реалношћу дoкумeнтaрних
аудио зaписа из цeнтaрa зa трaжиoцe aзилa. Свe oвo, само у трaгoвимa, као
одраз одраза, али свом снагом, дочаравa пролазност стања овог „лутајућег
идентитета“.
Коначно, изложба нас позива на промишљање „датости“ или избoрa
сопствених идентитета. Наши идентитети се константно мењају, умножавају,
понекад комплементарни и прилагодљиви, понекад конфликтни унутар нас
самих, али и у односну на свет око нас. Често, готово увек – пошто су датост
– они нису последица избора (одлуке или воље). Свако људско биће током
живота може искусити потенцијале и ограничања многих идентитета и зато
мора увек бити на опрезу према позицији коју заузима и према начину на који
се из те позиције односи према онима које одређује као „друге“ – јер никад не
знамо шта будућност доноси. Тамо где има воље, не мора нужно бити и начина;
сасвим је могуће да ћемо и сами у неком тренутку налетети на неки зид (или
границу).
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Ивана Војт
Кустос Музеја афричке уметности
БЕГ У ИГРУ
У Центру за тражиоце азила у Боговађи мигранти играју игру која личи
на једну коју знамо, али се правила донекле разликују и назив је другачији. У
ситуацији у којој једва имају шта да обуку и поједу, далеко од својих породица
и домова, после препешачених хиљада километара, спавања под ведрим
небом, уморни од сталних ризика, они се - играју. У страховито тешким
животним околностима, негде у туђини, у човеку се јавља исконска потреба за
игром.
Човеком као бићем које се игра, први се бавио холандски историчар
и културолог Јохан Хуизинга, који је 1938. године објавио дело Хомо Луденс1,
студију о важности игре за настанак културе. Већ 1961. године, француски
социолог Роже Кајоа објавио је рад Игре и људи2, којим је продубио и
проширио Хуизингово учење. Обе капиталне студије закључују да је игра у
основи човековог постојања и да се без ње не може.
Друштвене игре су, пре свега, средство за утрошак слободног времена,
за разбијање доколице и летаргије. Појава измишљене игре на табли међу
мигрантима у Центру за тражиоце азила у Боговађи више је од занимације
којом се прекраћује време. Мигранти успевају да кроз игру артикулишу своје
1

Види: Јохан Хуизинга, Хомо луденс, о подријетлу културе у игри, Напријед, Загреб 1992.

2

Види: Роже Кајоа, Игре и људи, Нолит, Београд 1965.
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тренутне позиције, стања и стремљења, што им обезбеђује извесно олакшање
и позитивнији поглед на затечено окружење. Генерално гледано, друштвене
игре су средство за лакше успостављање комуникације међу особама које
се нису познавале пре почетка партије, што омогућава брже прилагођавање
датим околностима. Често се дешава да се током игре поделе личне муке и
дилеме, размене информације и, уопште, развије богата комуникација међу
играчима. На заједничком путу ка бољем животу, у центрима за тражиоце
азила срећу се људи који долазе из различитих култура. Друштвене игре буде
универзална узбуђења. Правила и визуелна решења се разликују од народа до
народа, али дух игре је оно што свако брзо препозна без обзира на то одакле
долази.
У зависности од садржаја, друштвене игре на табли се могу поделити
у више категорија. Основна подела игара је на оне које укључују фактор среће и
оне које тај фактор искључују: тзв. игре на срећу и мисаоне игре. Игре на срећу
по правилу, садрже коцкицу чији случајни пад на одређено поље одређује
даљи ток игре, односно победу или губитак партије. Код мисаоних игара
победника одређује добра стратегија и способност рачунања унапред, тако да
фактор среће није пресудан.
Постоји и подела на тематске и апстрактне игре на табли. Тематске
игре на табли за свој садржај узимају конкретну тему из свакодневног живота;
то су оне попут „Монопола“ или „Ризика“ које дословно веома детаљно
обрађују питање берзе или освајања територија: у „Монополу“ постоје
дивиденде, акције, куповине, новчана средства; у „Ризику“ пак војска, мапа
са територијама, конкретни задаци. У апстрактним играма тема се обрађује на
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нивоу симбола. То су игре попут шаха или манкале, које апстрахују причу о рату
две војске или о сејању и убирању плодова.
У складу са ове две основне категоризације, игра осмишљена у Центру
за тражиоце азила у Боговађи може се уврстити у апстрактне игре на срећу.
Ова игра тему путовања претаче у низ симбола, у пређене кораке које срећа
води на одредиште постављено као циљ. У суштини, она је варијација једне
старе игре пореклом из Индије, која се, под различитим називима, игра у
готово целом свету и коју ми зовемо „Не љути се човече“. Тако се, у Шведској
ова игра назива „Fia” („Нека тако буде”), у Данској и Норвешкој „Ludo“ („Ја
играм“), у Естонији „Reis ümber maailma” („Пут око света”), док тражиоци азила
своју варијацију ове игре зову „The Boreder is Closed“ („Граница је затворена“).
Као што игре сублимирају конкретне ситуације из свакодневног
живота, тако и игра настала у Центру за тражиоце азила у Боговађи
конструише нова правила која транспонују тренутна животна искуства
миграната. Игра „Граница је затворена” осликава путању од стартне позиције
до циља, који се назива кућица. Мигранти су у својој игри за стартне позиције
поставили четири могуће земље: Сомалију, Србију, Норвешку и Шведску.
Две од ове четири земље испред имена имају додатне симболе који значе „ја
волим”: Сомалија и Шведска – у свету ван игре то су реални старт и жељени
циљ.
Правила игре „Граница је затворена” понављају правила популарне
игре „Не љути се човече”, са једном изменом: уведена је могућност да један
играч блокира пролаз другом. Наиме, када један играч стави своја два пиона
један поред другог, формира се зид, чиме се блокира пут другом играчу;
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тада ти пиони не могу да буду ни „поједени“ ни прескочени. Када други
играч коцкицом добије број који му омогућава да прескочи пионе или да их
поједе, он то ипак неће моћи да уради јер два пиона један до другог значе
да је граница затворена и да се не може даље. На тај начин играчи могу да
блокирају пут једни другима, што доводи игру до пат позиције тј. немогућности
да се настави даље и стигне до кућице.
Ова једна промена у правилима показује да мигранти увиђају да не
могу сви да стигну на циљ и да ће неки од њих бити блокирани и приморани да
прекину пут. У миграционом таласу у коме свакодневно у Европу пристижу на
хиљаде људи, до крајњег циља стићи ће само они који су имали највише среће.
Посебно је занимљиво то што они једни другима онемогућавају даље кретање
у игри, што показује да као највећу препреку ка сигурнијем животу виде
чињеницу да их је много кренуло ка истом циљу, са истим или сличним жељама
и намерама.
Игра у кризним животним ситуацијама има важну функцију. Елемент
имагинације у игри је изузетно снажан, што омогућава да се на тренутак
побегне од непријатне стварности и да се, на тај начин, човек уздигне изнад
текућих проблема. Игри се човек цео предаје. Увлачећи га у своје оквире и
водећи га кроз различите нивое узбуђења, игра човеку враћа достојанство и
уздиже га изнад пуког преживљавања. Истовремено, игра је припрема ума за
могућност недостизања циља (у случају пораза у партији) или, пак, охрабрење
да је циљ достижан (у случају победе). Такође, вредност поновних покушаја
постаје у игри јасна и опипљива: ако се не победи у првој партији, победиће
се у некој од наредних, треба само истрајати и остати у игри. Задатак игара у
кризним ситуацијама јесте да помогну играчима да се изборе с препрекама у
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реалном свету.
Свака игра је чин слободне воље, игра под присилом није игра.
Игра може да се настави или прекине кад год то играчи пожеле. Играчи
добровољно пристају на правила игре. Управо та карактеристика игре
растерећује у временима када у свакодневном животу не можемо да
одлучујемо сопственом вољом него смо изложени приморавању било које
врсте. Елемент слободе у игри враћа самопоуздање, јача самосталност и свест
о спроводљивости сопствених одлука.
У игри коју су мигранти креирали у Центру за тражиоце азила у
Боговађи затворена граница се не може пробити. Међутим, у реалном свету,
самим тим што су успели да стигну до Србије из далеких земаља, они су
доказали да је могуће победити не само физичке границе, већ и границе
стрпљења, издржљивости и воље.
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Ђорђе Балмазовић, Шкарт
Мапе
Године 2013. Група 484 је позвала неколико сарадника, уметника,
да раде с тражиоцима азила у азилантском центру код села Боговађа, у
близини Ваљева. Намера је била да се сарадња прошири и да се у рад с
тражиоцима азила уведу другачије методе истраживања којима би се у њихову
свакодневицу унели нови садржаји. У то време број миграната у Србији није
био ни близу данашњем, и тај проблем, осим у уским круговима активиста и
појединачних организација, није био видљив нити се о њему говорило.
У Боговађи смо затекли људе из Авганистана, Пакистана, Сомалије, Еритреје,
Гвинеје, Сенегала, Сирије... људе који су у том центру проводили дане
одмарајући се од напорног пута. У центар код Боговађе су стигли тако што су
се, ушавши илегално у Србију, пријавили у полицијској станици и изразили
намеру да затраже азил. Нисмо желели да мигранте посматрамо као жртве,
кроз призму хуманитарног патернализма – замка у коју често упадају и
уметнички пројекти – него као одважне људе који су самом одлуком да побегну
од рата, сукоба и беде направили радикалну промену у свом животу.
Због тога нас је занимало када, како и куда су ишли пре него што смо их срели
у азилантском центру. Питали смо их зашто су кренули на такав пут. Какве су
невоље преживљавали? Како су прелазили границе? Колико су платили и
коме? Каква искуства са полицијом су имали? Каква искуства са грађанима
земаља кроз које су пролазили?
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Одговоре смо, заједно са њима, скицирали у виду мапа да бисмо склопили
слику њиховог пута, који је у неким случајевима трајао и до седам година.
Понекад у мапама недостају детаљи, понекад има нејасноћа, понекад би
они прескакали неке делове путовања. Хтели смо да избегнемо патетику
и пуку илустрацију њихове патње. Желели смо да прикажемо њихов пут
фактографски, чињеницама, и да на тај начин укажемо на непостојање хумане
политике према тражиоцима азила у Европи. Тај недостатак је посебно видљив
последњих месеци, када је ситуација постала драматична и када се све јасније
показују размере и жилавост расизма и етнонационализма широм ”хришћанске
Европе”.
Мапе су нам биле од велике помоћи и у раду са ученицима средњих
школа у Србији, када смо с њима разговарали о темама миграција, азиланата и
нашег односа према њима.
Изузетно је важно што ће документи о нашем раду с тражиоцима
азила бити приказани на изложби ”Граница је затворена” у Музеју афричке
уметности у Београду. Данас је надасве потребно да се у различитим
просторима отварају критична питања о тренутној геополитичкој ситуацији у
Европи, о променама које та ситуација доноси и које ће имати велики утицај
на нашу будућност. Музеј ту не одступа од своје основне функције; штавише,
као заједнички простор у ком се гради специфично знање, музеј на тај начин
проширује свој еманципаторски потенцијал и афирмише заборављене идеале
хуманости и солидарности.
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Роберт Козма
Кораци у раду с мигрантима из Африке и са Блиског истока
Група 484 се већ двадесет година бави пружањем помоћи присилним
мигрантима, избеглицама, тражиоцима азила, али и теоријским и практичним
промишљањем и залагањем за успостављање хуманијих политика према
присилним и добровољним мигрантима. Промишљањем функционалног и
праведног система азила, кроз тему визне либерализације, бавимо се од
средине прошле деценије, а знатно интензивније од 2010. године, када су
заштиту од прогона почели да траже људи са Блиског истока и из Африке.
Од тада тражимо успостављање система азила којим би се у потпуности
заштитила права миграната и тражилаца азила. Истовремено, у складу с
нашим могућностима, пружали смо хуманитарну помоћ онима за које, због
мањкавости постојећих политика, није било места у центрима за смештај
тражилаца азила.
Средином 2013. године Образовни програм Групе 484 „Ми и они други“,
заједно са сарадницима, почео је да посећује центре за смештај тражилаца
азила, да се дружи и разговара с тражиоцима азила из земаља Блиског истока
и Африке. Наша намера била је да у сарадњи са тражиоцима азила њихово
искуство приближимо и појаснимо грађанима заједница у којима су, макар и
привремено, били смештени, али и становницима других градова у Србији.
Желели смо да променимо настајући средњеструјашки приступ мигрантима
(у домаћој јавности) као „статистици“ која нас кошта, а самим тим и угрожава.
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Због тога смо тежили да прикажемо њихове жеље, стрепње, недаће, проблеме,
али и претходно животно искуство: шта су радили у свом граду, шта су
студирали, каква је ситуација у њиховим земљама била некада, а каква је
данас, да ли имају родбину и где je она у овом тренутку, шта су радили у разним
градовима у којима су дуже или краће боравили током путовања.
У то време, у нашем друштву водила се притајена дебата о томе ко
заслужује помоћ државе и грађана – да ли сви мигранти или само неки, нпр.
избеглице, и да ли неко узурпира „нашу добру вољу“. Дебата о тим темама је
присутна у европским земљама у протеклих двадесетак година, али у нашем
друштву је релативно нова јер је до 2011. године азилну заштиту у Србији, на
годишњем нивоу, тражило мање од 500 људи.
Кад смо се бавили овом темом и кад смо припремали изложбу,
нисмо се руководили категоризацијом миграната унутар правног приступа
миграцијама. Укратко, у правном приступу прави се основна разлика између
добровољних (економских) и присилних миграната на основу мотивације којом
се руководи мигрант када доноси одлуку о мигрирању, а одатле произлази
различит опсег права за сваку категорију миграната (у складу са одговарајућим
међународним правом). За економске мигранте мотив је побољшање
сопствених животних услова, односно најчешће бегство из немаштине или
сиромаштва док присилни мигранти у другој земљи траже заштиту од прогона
јер процењују да у земљи боравка не могу заштитити сопствени живот. Кад је
захтев основан, мигранту се додељује одговарајућа врста међународне заштите
(статус избеглице). Прави се и разлика између оних којима се приписује
позитивна (утемељена) претпоставка да су избеглице (нпр., у овом тренутку

29

мигранти из Сирије) јер се сматра да због рата људи имају пуноправну основу
да уживају заштиту у другој земљи, и других, који основаност свог захтева
морају да докажу.
Дубоко верујући да је и сиромаштво произведено политичким актима и
да једнако угрожава људско биће као и прогон на етничкој, расној, религијској
или било којој другој идентитетској основи, као и да сви имају легитимно
право на бољи живот, сарађивали смо са мигрантима и бавили смо се животом
мигранта „током транзита“, сматрајући да нема илегалних, да су њихове жеље
за животом у праведнијем друштву легитимне. Уз то, аутентична солидарност
и емпатија су осећања која се односe на све људе, а не само на припаднике
ове или оне групе. Због тога реч мигрант у нашем раду, као и на овој изложби,
означава све људе у процесима миграција, без обзира на то да ли припадају
категорији „легалних“ или „илегалних“. Категоризација је једно, а живо људско
искуство је нешто сасвим друго.

30

31

Ивана Богићевић Леко и Снежана Скоко
Нормалан живот
„Као жена, немам земљу. Као жена, не желим земљу. Ја сам жена и моја
земља је цео свет.“
Вирџинија Вулф
Иза општих и помало отуђених појмова «азиланти», «тражиоци азила»
налазе се људи са стварним животима, судбинама, радостима, надањима
и тугама. У потрази за њиховим причама, у азилантским центрима у Бањи
Ковиљачи, Боговађи, Сјеници и Крњачи разговарали смо са стотинак људи из
Сирије, Еритреје, Нигерије, Конга, Камеруна, Сомалије, Шри Ланке, Ирака, који
су се упутили углавном ка земљама Западне Европе, ка бољем и сигурнијем
животу. Србија је за њих успутна станица и место предаха.
Разговарали смо с њима, уз кафу и ратлук, о малим, обичним,
животним стварима, како бисмо се међусобно боље упознали. Питали смо
људе о чему размишљају, чему се надају, шта желе, о чему сањају, какав
живот прижељкују, шта им недостаје... Какви су обичаји код њих, колико се
разликујемо и у чему смо слични. А много смо сличнији него што се често
мисли. У свим разговорима доминирало је и увек се спомињало једно:
нормалан живот. Сви они цене и желе мир, здравље, породицу, љубав,
пријатеље, посао, сигурност, поштовање и достојанство.
Поредили смо, између осталог, рецепте, изреке и пословице, начине
на које се забављамо, шијемо, дотерујемо – и увидели колико смо слични. Чак
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и на напорном путу постоји не само огомна потреба за нормалним животом
већ и снажна жеља да се, и у најкритичнијим и најтежим ситуацијама, одржи
и одбрани тај нормални живот, макар његови наизглед неважни аспекти и
сегменти.
Прикупљене приче представили смо избором најупечатљивијих,
једноставних реченица и приказали их из угла „естетике свакодневице“.
Наиме, свакодневицу (с њеним ритуалима) често не примећујемо
јер је живимо спонтано и узимамо здраво за готово, а она је најбољи лакмус
нормалног живота коме сви, одакле год долазили, стремимо.
Током посета људима у азилантским центрима, са групама жена
и деце радили смо на текстилу, тако што су они исписивали своје мисли о
љубави и својим најдражима. Затим смо те текстове везли на јастучницама.
Јастук је предмет свакодневне употребе, свима нама близак и познат, везан
за снове, одмор, љубав, ушушканост и сигурност дома. То нас је потакло
да размишљамо шире – о темамам везаним за кућу и дом који су сви они
напустили у потрази за новим домом, сигурношћу и срећнијим животом. Многа
деца, када узму папир и фломастере, цртају кућу, а у простору за игру најчешће
праве „своју кућицу“ – место заштићености, ушушканости и сигурности. Изнад
те сигурности налазе се плаво ведро небо и сунце – простор слободе. Уз мање
разлике, тако цртају и деца која живе у својој кући и деца која су месецима, па
и годинама на путу.
Одлучили смо да појам кућа/дом представља оквир за различите
радове повезане с њиховим причама, жељама, осећањима и надањима.
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Загорка Аксентијевић
Група 484: Из музеја – у школе?
Изложба “Граница је затворена” тематизује присилне миграције које се одвијају
овде и сада. Она је нека врста (увек кривог?) огледала наших градова, паркова
и улица (Боговађа, Прешево, Београд, Суботица, Кањижа, лето – јесен 2015).
Вишеструко смо подстакнути да мислимо о Другима, да саосећамо, да будемо
пристојни и великодушни.
Ову изложбу доживљавамо као активистички, политички гест, у
добром значењу тих речи. Иза (трагичних) судбина миграната на релацији
“земље Северне Африке и Блиског истока – Западна Европа” стоји огромна
политичка и морална одговорност. Сматрамо да изложба поставља ова
питања: ко је одговоран за овај егзодус? Како се ми односимо према овим
људима? Поштујемо уметничку и музеолошку осетљивост на квалитет поставке
и стрепњу да тривијално схваћена политичност не уђе, чак ни на мала врата, у
институцију каква је музеј. Верујемо да се то није догодило.
За Групу 484 ова изложба је више од успешне сарадње музеја,
уметника и једне невладине организације. Она је реализација једног
образовног концепта ком смо посвећени: мислимо да је овако добијен
производ (у овом случају изложба) одлично “спакован пакет” за улазак у школе
(било да “Мухамед дође брегу” или “брег Мухамеду”) јер је ова изложба, са
флексибилним експонатима какве има, мобилна и прилагодљива школским
условима, а предвиђена су и гостовања по градским музејима у више градова
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Србије… Тиме она добија нову димензију и отвара нове могућности утицаја:
постаје подстицај да се питања одговорности и хуманости, као морална и
политичка питања, уведу у учионице, где се правовремено постављају!
С обзиром на свој вишеструки образовни капацитет, ова изложба је
наставак дугогодишњег начина рада у оквиру програма „Ми и они други“ Групе
484: музејска врата отварају се животним темама а музејски професионални
стандарди остају неокрњени; мигрантске теме, уобличене у изложбене
експонате, добијају неопходну (артистичку) убедљивост: отварају се моралне
и политичке теме и профилишу не само друштвено ангажовани ставови него и
вредносни ставови које видимо као образовне темеље.
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Neznanje je lo
Još gore je ne
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oše.
želeti saznati.
nigerijska izreka
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Siromaštvo
52

o je ropstvo.
somalijska izreka
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Каталошки део:
1. „Мигрантске мапе“ (укупнo 15)
9 мaпa (димeнзиje 60 x 85 цм)
6 мaпa (димeнзиje 300 x 20 цм)
Teхникa : дигитална штaмпa нa тeкстилу
2. Нaлeпницe сa изрeкaмa
„Добро погледај пре него што скочиш.“ (сомалијска изрека)
„Бити без жене исто је што и бити без живота.“ (сомалијска изрека)
„Жена чини једног мушкарца успешним, тамо где су други неуспешни.“ (сомалијска
изрека)
„Превише приче неће напунити ћуп.“ (сомалијска изрека)
„Није дијамант све што бљешти.“ (сомалијска изрека)
„Сиромаштво је ропство“ (сомалијска изрека)
„Незнање је лоше, још горе је не желети сазнати.“ (нигеријска изрека)
„Оно што ће нас убити почиње као апетит.“ (нигеријска изрека)
„Ако чекаш сутра, сутра ће доћи. Ако не чекаш сутра, сутра ће такође доћи.“
(нигеријска изрека)
„Камиле и даље ходају, пси и даље лају.“ (еритрејска пословица)
„Трапава ћерка учи мајку како да гаји децу.“ (етиопска изрека)
„Леп разговор и духу ломи кости.“ (етиопска изрека)
„Ако је љубав болест, стрпљење је лек.“ (етиопска изрека)
„Пепео се враћа у лице ономе ко жели да га одува.“ (камерунска изрека)
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„У сто покушаја, и мајмун научи да скочи са дрвета.“ (камерунска изрека)
„Свако брине за своје – када пастир пече кромпир, дели га са својим стадом.“
(камерунска изрека)
„Ако добро разумеш почетак, крај те неће намучити.“ (сиријска изрека)
„И мала кућа довољна је за хиљаду пријатеља.“ (сиријска изрека)
„Најпре храна, затим религија.“ (авганистанска изрека)
„Сваког човека посматрај истим очима.“ (авганистанска изрека)
„Како видиш себе, тако видиш свет.“ (авганистанска изрека)
„Што је за неког блато, за другог је лек.“ (авганистанска изрека)
„Покрени се, па ће благослов сам доћи.“ (авганистанска изрека)
„Не дао бог ни планини да буде сама.“ (курдска изрека)
„Хлеб је као вера: кад га нема, човек је данас хришћанин, а сутра муслиман.“ (курдска
изрека)
„Владари личе на змије: поседују отров и лек.“ (курдска изрека)
„Оно што припада срцу нека у срцу и остане.“ (курдска изрека)
„Мали дуг расте као дете.“ (курдска изрека)
„Ако хоћеш да кажеш мушкарцу да га волиш, ћути и дај му леп оброк.“ (ирачка изрека)
„Мушко је мушко само ако има бркове.“ (ирачка изрека)
„Ако копаш рупу за пријатеља, сам ћеш у њу упасти.“ (ирачка изрека)
„Устани рано и бићеш срећан цео дан.“ (ирачка изрека)
3. Беџеви
„Желим да живим нормално!
“Будућност за децу”
”Тамо где је слобода”
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4. Радови на текстилу „Женска страна миграција“
Jaстучницe:
„Жути тeкст нa пoзaдини у прирoднoj бojи мaтeриjaла“ / кoнтур пaстa / 370 x 560 мм
„Thank you/ зeлeни тeкст нa пoзaдини у прирoднoj бojи мaтeриjaлa“ / кoнтур пaстa /
390 x 590 мм
„Thank you/ брaoн тeкст нa пoзaдини у прирoднoj бojи мaтeриjaлa“ / кoнтур пaстa /
530 x 610 мм
„Thank you/ црвeни тeкст нa пoзaдини у прирoднoj бojи мaтeриjaлa“ / кoнтур пaстa /
400 x 540 мм
„I miss you/ тeкст нa пoзaдини у прирoднoj бojи мaтeриjaлa“ / вeз / 330 x 560 мм
„MAWADA/ тeкст нa нaрaнџaстoj пoзaдини “ / кoнтур пaстa / 480 x 660 мм
„A/ плaви тeкст нa нaрaнџaстoj пoзaдини “ / кoнтур пaстa / 500 x 600 мм
„Црвeни и зeлeни тeкст нa нaрaнџaстoj пoзaдини “ / кoнтур пaстa / 520 x 680 мм
„28/ црвeни тeкст нa тaмнoплaвoj пoзaдини“ / кoнтур пaстa / 350 x 520 мм
„Бeли и црвeни тeкст нa тaмнoплaвoj пoзaдини“ / кoнтур пaстa / 390 x 530 мм
„Нeдoстajeш ми мoja љубaви/ тeкст нa бeлoj пoзaдини“ / вeз / 375 x 535 мм
„Moja мajкa je свeтлoст мoг живoтa/ тeкст нa бeлoj пoзaдини“ / вeз / 355 x 530 мм
„CAMEROUN/ тeкст нa бeлoj пoзaдини“/ вeз / 520 x 655 мм
„Moja љубaв прeмa тeби je бeсмртнa / тeкст нa бeлoj пoзaдини“ / вeз / 365 x 530 мм
„Majкo oпрoсти ми /тeкст нa бeлoj пoзaдини“/ вeз/ 365 x 520 мм
Прекривачи:
„Наранџаста и жута позадина“/ пачворк / 1325 x 2380 мм
„Тамноплава и светлоплава позадина“/ пачворк / 1375 x 2375 мм
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5. Друштвена игра за 4 играча „Граница је затворена“
- Једна игра: дигитална штампа на медијапану
- Две игре: дигитална штампа на церади
6. Интeрaктивнa aпликaциja „Виртуелне ограде“
(Медиј преношења на изложби: ТВ + лаптоп)
7. Аудио записи – изјаве тражилаца азила у центрима у Србији
(Медиј преношења на изложби: таблет + слушалице)
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