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СимонаЧупић

Ли ди ја Ме ре ник
НадеждаПетровић.
Пројекатисудбина

Бе о град 2006.
из да вач: то пи/Вој но и зда вач ки за вод, 
Бе о град
Би бли о те ка Женеусрпскојуметности
183 стра не, 48 та бли у бо ји, 
ре зи ме на ен гле ском је зи ку

Књи га др Ли ди је Ме ре ник НадеждаПетровић.Пројекатисудбина об
ја вље на је у окви ру би бли о те ке Женеусрпскојуметности из да вач ке 
ку ће то пи из Бе о гра да. прет хо ди ле су јој мо но граф ске сту ди је о Ми ле
ни па вло вић Ба ри ли, Љу би ци Со кић, Ка та ри ни ива но вић, Бе ти Ву ка
но вић, На та ли ји Цвет ко вић и Ол ги Је врић. иако, на пр ви по глед, са
др жа јем укло пље на у ин те ре со ва ња и по ле ми ке ве за не за ис тра жи ва ња 
ро да, еди ци ја знат но ви ше све до чи о јед ном мо гу ћем пре се ку њи хо вог 
ре ал ног ме ста и до ме та у срп ској исто ри о гра фи ји и ака дем ским кру го
ви ма. Ме то до ло шки из бо ри ауто ра/ки ука зу ју на ве о ма раз ли чит спек
тар ста во ва пре ма пој му жен ске умет но сти, жен ских сту ди ја, те сту ди ја 
ро да у нај ши рем сми слу.

Ли ди ја Ме ре ник иза бра ла је, ве ро ват но, нај зах тев ни ји за да так ове 
еди ци је. Кон ста ту ју ћи да је срп ска исто ри о гра фи ја дру ге по ло ви не 20. 
ве ка о На де жди пе тро вић пи са ла „до бро и де таљ но“ (Ка та ри на ам бро
зић, Мом чи ло Сте ва но вић, Ла зар три фу но вић, Ми о драг Б. про тић, 
Љу би ца Миљ ко вић, Оли ве ра Јан ко вић), да су „пе дант ни ис тра жи ва чи“ 
от кри ли све што се мо гло о ње ном „крат ком, али бур ном, при ват ном, 
по ли тич ком и умет нич ком ра ду“, аутор ка већ на са мом по чет ку ука зу је 
и на из у зет ну осо бе ност све у куп не сли кар ки не по зи ци је, ка ко за жи во
та та ко и пост хум но. У на сло ву пр вог по гла вља, пре и ме но ва њем пи та ња 
Гри зел де по лок WhoisMaryCassatt?WhatisShe? у КојеНадеждаПе
тровић?Штајеона?, сту ди ја, не са мо да је стра те шки усме ре на у прав
цу ин тер ве ни са ња на тра ди ци о нал ном кор пу су ту ма че ња умет нич ких 
фе но ме на оли че них у вред но ва њу мо дер но сти кроз ли ков на свој ства и 
про гре си ју је зи ка сли ке, већ и ка сво је вр сној над град њи, ко ја под ра зу
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ме ва и корекцијуинтервенције ка да то спе ци фич ност ма те ри је из и ску је. 
Ка ко сма тра по лок, чи та ња сли ке, уте ме ље на у кон цеп ту интервенци
је, не под ра зу ме ва ју иде ју из дво је не исто ри је умет но сти, већ по ти чу из 
кри тич ког ди си дент ског про сто ра за та шка ва них пи та ња у окви ри ма 
глав не осе ства ра ња и ин тер пре та ци је. та ко су опу си срп ских умет ни ца 
с по чет ка 20. ве ка (Да ни це Јо ва но вић, Ви до са ве Ко ва че вић, ан ђе ли је 
Ла за ре вић, ане Ма рин ко вић, Ма ре Лу кић, Ко са ре Јок сић, Ми ли це Ча ђе
вић…), вред но ва ни њи хо вим фор мал ним до ме ти ма, нај че шће оце ње ни 
као не до вољ но ра ди кал ни и/или ока сне ли. Дру штве ни кон текст у ко
ме су на ста ја ли рет ко је кри тич ки раз ма тран. по ку ша ја ал тер на ци је је 
би ло, али без же ље да се кон ста ту ју кул тур на и иде о ло шка огра ни че ња 
ве за на за со ци јал ну кон струк ци ју ро да чи је се по сле ди це уоча ва ју у кон
цеп ту из ла гач ке по ли ти ке, до ступ но сти обра зо ва ња и оп штој ре цеп ци
ји жен ске ли ков не про дук ци је. Стра те ги ја ко ја во ди „до глав ног аспек та 
фе ми ни стич ког про јек та, до те о ри је и исто риј ске ана ли зе раз ли ке ме ђу 
по ло ви ма у со ци јал ној струк ту ри ко ја аси ме трич но по зи ци о ни ра му
шкар це и же не у је зич ким, дру штве ним и еко ном ским ре ла ци ја ма мо ћи 
и зна че ња“ (Гри зел да по лок, Модерностиженскипростори, 3+4, нС, 6, 
Бе о град 2001, 6) ни је се ак тив ни је ко ри сти ла у ар гу мен та ци ји. Ме ђу тим, 
де ло На де жде пе тро вић не са мо да ни је „за та шка ва но“, већ се ус по ста вља 
као па ра ме тар „глав не осе ства ра ња и ин тер пре та ци је“. Она је сво је вр сна 

„су пер зве зда ра ног (срп ског) мо дер ни зма“. Упра во за то ка да пре и спи ту је 
ста тус „же не умет ни ка и же не ак ти ви сте у на гла ше но па три јар хал ној и 
углав ном за о ста лој срп ској сре ди ни с по чет ка 20. ве ка, си ту а ци ју у ко јој 
се же на, у по сло ви ма не свој стве ним за со ци јал но де фи ни са ну уло гу же
не ње ног до ба, мо ра ла до ка за ти каомушкарац“, Ли ди ја Ме ре ник ве о ма 
пе дант но об ја шња ва обра сце дру штве них ко до ва и раз ли ка, по јам род не 
али и оста лих другости, као и на чин по мо ћу ко га ове кон струк ци је об
ли ку ју од нос из ме ђу сре ди не и по је дин ца. има ју ћи у ви ду да је другост 
про мен љи ва ка те го ри ја, усло вље на и кон сти ту и са на лич ним, кул тур
ним и со ци јал ним про сто ром, аутор ки на ана ли за На де жди не све у куп
не по зи ци је, за пра во по ста је пре ци зно про ми шље на оце на це ло куп ног 
си сте ма вред но сти кроз ко ји се умет ни ца кре ће.

На кон си сте ма тич не де кон струк ци је на чи на ко јим је На де жда пе тро
вић про из ве де на у мит ску фи гу ру на ци о нал не кул ту ре, да ља раз ма тра
ња по чи ва ју на пи та њи ма: ко ја је то дру га чи ја уло га же не из ван опи са 
жен ских за ду же ња, ко ја је то но ва иде о ло шка суп стан ци ја сли ке, ко ја 
је фор мал на кон струк ци ја на ста ла у На де жди ном де лу и срп ској умет
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но сти по чет ком 20. ве ка и ка ко је до то га до шло? иако у ар гу мен та ци ји 
ко ја сле ди, про бле ма ти ка сти ла, ути ца ја, фор ме и тех ни ке, ни је су ви ше 
де таљ но екс пли ци ра на, ја сно је да ни је ни пот це ње на. Ко рек тив но ин
си сти ра ње на значењуизначају на ра ти ва ни ка ко не под ра зу ме ва уни
жа ва ње значењаизначаја са вла да ног и са зре лог је зи ка мо дер ни стич ке 
сли ке са свим ње го вим гра див ним еле мен ти ма. та ко ђе се уоча ва да иако 
не спо ри ва ља ност по сто је ће пе ри о ди за ци је На де жди ног де ла, ко ју са 
из ве сним ко рек ци ја ма, при хва та ју сви ра ни ји ис тра жи ва чи, Ме ре ник је, 
без сум ње, на мен ски не ко ри сти. У по гла вљи ма Јаћугледатинадругина
чиндаодужимсвоједугове и Јахоћудасамсликар, пра во ли ниј ска хро но
ло шка нит – све до чан ство ге не зе сти ла – за ме ње на је по ли цен трич ним 
тра га њем за осо бе но сти ма фор ме и са др жа ја, оли че ним у аутен тич ној 
вер зи ји «мо дер ни зма, као спо ја мо дер ни стич ких је зич ких по сту ла та и 
ре пре зен та циј ског на ра ти ва за ви чај не сли ке зе мље и љу ди – иде о ло
шки ана лог не осло бо ди лач ким и југословенским те жња ма кра ља пе
тра i Ка ра ђор ђе ви ћа, по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те». Се ри је ра до ва, 
чи ји је за јед нич ки име ни тељ про ми шља ње ти по ло ги је при зо ра земље
каозавичаја и људикаоземље, ко ји се про те жу кроз чи тав опус не за ви
сно од стил ских осци ла ци ја, ус по ста вља ју се као па ра ме три аутен тич не 
„по ли ти ке ви ђе ња“, „но ва је зич коиде о ло шка тво ре ви на“, код срп ских 
сли ка ра до та да „не ви ђе на пред ста ва Ср би је као ‘уну тра шње дру го сти’ 
евро пе“. Ни у јед ном тре нут ку не по ку ша ва ју ћи да про на ла же њем је зич
костил ских срод но сти и/или европ ске пра во вре ме но сти до ка зу је На
де жди ну мо дер ност, аутор ка књи ге ње ну про гре сив ност вред ну је кроз 
спе ци фич ну кон тра дик тор ну по зи ци ју афир ма ци је иде је на ци о нал ног 
(чак народског) иден ти те та, ко ја је по сво јој су шти ни упра во су прот
ста вље на иде а ли ма мо дер но сти и мо дер ни за ци је. „На де ждин мо дер ни 
про је кат на стао је у нај бо љем спо ју ин ди ви ду ал ног, ино ва тив ног ства
ра лач ког по ри ва и ин те ли гент не ин тер пре та ци је то по са ми то ва тра ди
ци је“. У од но су на по ме ну те сликеземље све оста ле те ме ус по ста вља ју се 
као ди гре си је. ак то ви, ве ду те, пор тре ти бли жњих – „спо ред ни са др жај 
у од но су на при мар не ци ље ве“ – све до чан ства су другог, гра ђан ског ми
љеа, су прот ност ко јом се на гла ша ва основ ни иде о ло шки мо дел сли ке. 
ипак, ка ко Ме ре ник твр ди, за раз у ме ва ње На де жди ног „про гре сив ног 
мо дер ни стич ког ста но ви шта, нај ве ћи је зна чај упра во оних сли ка ко је 
не тр пе при ти сак уоп шта ва ју ћег иде о ло шког дис кур са, већ се усред сре
ђу ју на ус по ста вља ње пре вас ход них пик ту рал них ква ли те та, [слика] ко је 
обе ле жа ва ју кре а тив ни вр ху нац, рас те ре ће не од ре ђе них са др жа ја за ко је 
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је у Ср би ји би ла про грам ски опре де ље на, те из ра зи то вид но осло бо ђе
ње сли кар ског ру ко пи са, ге ста и пу шта ње сли кар ске ма те ри је и бо је као 
са др жа ја suigeneris“.

Књи га Ли ди је Ме ре ник НадеждаПетровић.Пројекатисудбина, без 
сум ње, гра див но до при но си но вим прав ци ма срп ске исто ри о гра фи је. 
Она ни је пр ва сту ди ја о јед ној мо дер ни стич кој те ми ко ја дру га чи јом ин
тер пре та тив ном ма три цом иза зи ва до ме те до са да шње те о ри је али је сте 
пр ва сту ди ја те вр сте о умет ни ци ми то ло ги зо ва ној до си но ни ма срп ске 
мо дер но сти. Си сте ма тич ном, уте ме ље ном и убе дљи вом ар гу мен та ци јом 
аутор ка пре ци зно ма пи ра На де ждин све у куп ни ак ти ви зам у ре фе рент не 
окви ре свих про сто ра на ко ји ма ова де лу је. тврд њом да јесте реч о про
гре сив ној умет ни ци ко ја, пак, није хро ни чар ка гра да, при зо ра и оби ча ја 
мо дер ног до ба, ка ко би се оче ки ва ло, те оце ном да ње на ети ка, иде о
ло шко умет нич ко де ло ва ње, син те за мо дер них убе ђе ња и сли кар ских 
екс пе ри ме на та, по ли тич ких ста во ва и па три от ског ан га жма на, во ди ка 
из јед на чав њу про јек та Модерне са про јек том на ци о нал но др жа во твор
ног оства ре ња и бор бе но умет нич копо ли тич ке ви зи је, Ли ди ја Ме ре ник 
не по ме ра са мо окви ре про у ча ва ња де ла На де жде пе тро вић већ и ра не 
срп ске мо дер но сти у нај ши рем сми слу. Ну де ћи но ву де фи ни ци ју ме ста 
и уло ге мо дер не сли ке у про гре су укуп не дру штве нопо ли тич ке ре ал
но сти, по ја шња ва ју ћи ин тер ак тив ну ве зу из ме ђу сли кар ства и дру штва 
у ко ме оно на ста је, аутор ка отва ра но во по гла вље вред но ва ња про це са 
при хва та ња мо дер но сти у срп ској кул ту ри уоп ште.
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