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НЕО А ВАН ГАРД НО ИС КУ ША ВА ЊЕ  
ДРУ ШТВЕ НЕ МО ЋИ УМЕТ НИ КА

Ан дреј Ти шма је ро ђен 1952. го ди не у Но вом Са ду. Ди пло ми рао је 1976. го ди не на 
Ака де ми ји ли ков них умет но сти у Пра гу. Са мо стал но из ла же од 1972, а од 1969. уче-
ство вао је на пре ко 600 за јед нич ких из ло жби у зе мљи и око 40 др жа ва све та. Ње гов 
до са да шњи ства ра лач ки опус пред ста вља им по зант ну про дук ци ју умет нич ких ра до-
ва из обла сти сли кар ства, кон крет не и ви зу ел не по е зи је, мејл-ар та, кон цеп ту ал не и 
пе чат не умет но сти, фо то гра фи је, пер фор ман са и умет нич ких ак ци ја, елек тро гра фи ке, 
ви део-ар та, веб-ар та, ди ги тал не му зи ке и по стин тер нет умет но сти. Ли ков не кри ти ке 
и есе је об ја вљу је од 1976. у број ним ли сто ви ма, ча со пи си ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји 
(пре ко 1.600 би бли о граф ских је ди ни ца) у зе мљи и ино стран ству (Фран цу ска, САД, 
Ита ли ја, Бел ги ја, Не мач ка, Бра зил). Од 1981. до 2008. ра дио је као ли ков ни кри ти чар 
но во сад ског ли ста Днев ник, а од 2011. ра ди као уред ник за ди ги тал ну умет ност у Кул-
тур ном цен тру Но вог Са да.

Као је дан од пи о ни ра ју го сло вен ског мејл-ар та, Ти шма се 1973. го ди не при кљу чио 
овом ме ђу на род ном по кре ту по штан ске умет но сти. Ау тор је и ор га ни за тор де се так 
те мат ских ме ђу на род них мејл-арт и те ле факс про је ка та и две мејл-арт мо но гра фи је 
(При ват ни жи вот, 1986. и При ро да да је..., 1992), као и мо но гра фи је те ле факс умет но сти 
(FAX He Art, 1995). Об ја вље не су му две књи ге ви зу ел них ра до ва (Ал тер – ал тер на тив-
ни ра до ви 1972–1982, 1987. у Вр шцу и Ан дреј Ти шма, 1996. у Сан Фран ци ску), књи га 
кри ти ка и есе ја Дру ге те(рит)ори је, 1992. у Срем ским Кар лов ци ма и мо но гра фи ја Су-
блим ни објек ти – при ме ри ли ков не умет но сти у Ју го сла ви ји на кра ју 20. ве ка, 2002. у 
Но вом Са ду. Та ко ђе, пи сац је број них есе ја и књи га у ко је, по ред те о риј ско-умет нич ких 
сту ди ја, спа да ју и књи жев но зна чај на по ет ска и про зна оства ре ња. Осно вао је „Ин-
сти тут за ши ре ње љу ба ви” 1991. и по кре нуо ча со пис Љу бав/Lo ve. Био је гост-пре да вач 
на Ин сти ту ту за ви со ке сту ди је ли ков них умет но сти у Па ри зу 1991. По кре тач је ак ци-
је „Ем бар го Арт” 1992. и ор га ни за тор „Ан ти ем бар го кон гре са” 1992. у Срем ским Кар-
лов ци ма.

Ком пју тер ском гра фи ком се ба ви од 1996, а ин тер нет умет но шћу од 1997, што га 
чи ни јед ним од пи о ни ра но во ме диј ске ди ги тал не умет но сти у Ср би ји. Ти шми ни ин-
тер нет ра до ви увр ште ни су у не ке од нај зна чај ни јих свет ских и до ма ћих ко лек ци ја 
ди ги тал не умет но сти: Net Art Idea Li ne, Му зеј аме рич ке умет но сти Вит ни, Њу јорк, САД; 
Rhi zo me Art ba se, Њу јорк, САД; Net Art Gu i de, Штут гарт, Не мач ка; Net Art Col lec tion, 
Ир ски му зеј мо дер не умет но сти, Да блин, Ир ска; Збир ка ме диј ске прак се, Му зеј са вре-
ме не умет но сти Вој во ди не, Но ви Сад. Уче сник је фе сти ва ла Арс елек тро ни ка (Ars 
Elec tro ni ca), Линц, Ау стри ја.
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Под псе у до ни мом Ан дреј Жи вор од 1976. об ја вљу је по е зи ју и про зу, а од 1980. об ја-
вио је три на ест књи га у Ју го сла ви ји, САД и Фран цу ској. Члан је Дру штва књи жев ни ка 
Вој во ди не од 1981.

Об ја вље не књи ге по е зи је: До ку мент, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1980; По на ша ње, 
Стра жи ло во, Но ви Сад, 1981; Ре клам ни па нои, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1983; Брон до-
гвас, Раз ви гор, Ужич ка По же га, 1987; Qu a dro de avi sos, In ter na ti o nal Wri ters and Ar tists 
As so ci a tion, Бо ул дер, Ко ло ра до, САД, 1988; Bill bo ard Po ems, Uni ver sity of Co lo ra do, Бо ул дер, 
Ко ло ра до, САД, 1988; Pan ne a ux pu bri ci ta i res, La Pa ge et la Plu me, Па риз, Фран цу ска, 1994; 
Апа у рин, За јед ни ца књи жев ни ка Пан че ва, Пан че во, 1996; Сви у при ро ду, Про све та, Бео-
град, 1999; Ре кла ме бе смрт но сти, Orp he us, Но ви Сад, 2006.

Књи ге про зе: 10, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1982; За ла ку ноћ, Књи-
жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1989. При ре дио пе снич ку ан то ло ги ју: Пи та ње 
жи во та – еко ло ги ја у по е зи ји са вре ме них но во сад ских пе сни ка (са Д. Ма то ви ћем), Град-
ска би бли о те ка, Но ви Сад, 1994.

На гра де:
1995. На гра да Ме ђу на род ног удру же ња пи са ца и умет ни ка (IWAA), Блуф тон, САД; 
1995. Го ди шња на гра да Цен тра за ви зу ел ну кул ту ру „Злат но око”, Но ви Сад;
1999. Го ди шња на гра да Арт ма га зи на, Но ви Сад;
2004. Го ди шња на гра да „Злат ни мал тер”, Га ле ри ја „По друм”, Но ви Сад;
2005. Го ди шња на гра да Цен тра за ви зу ел ну кул ту ру „Злат но око”, Но ви Сад;
2007. Го ди шња „На гра да пла не те Зе мље”, Сце на свих кре а тив них, Но ви Сад;
2010. Го ди шња на гра да „По ро ди ца би стрих по то ка”, Бе о град.
Трај на и су штин ски од ре ђу ју ћа ка рак те ри сти ка Ти шми не умет нич ке по зи ци о ни-

ра но сти у исто риј ском раз во ју ју го сло вен ске и тран зи ци о не „дру ге ли ни је” огле да се 
у кон се квент ној упо тре би но вих ме ди ја и стра те ги ја у ху ма ни стич ки усме ре ном на-
сто ја њу да ак тив но ути че на сво ју ми кро и ма кро дру штве ну ствар ност, од но сно да 
ре во лу ци о ни ше це ли ну жи во та. Ње го во ви ше де це ниј ски кон ти ну и ра но аван гард но 
ства ра лач ко опре де ље ње са др жа но је у уто пиј ској те жњи да мен тал ним сна га ма 
умет нич ки ин тер ак тив но пре о бли ку је ду хо ве ре ци пи је на та, на те ме љу бит но дру га-
чи јег вред но сног и идеј ног од но са чо ве ка пре ма при ро ди и се би са мом, и ство ри свет-
ски по ре дак ко ре ни то дру га чи ји од вла да ју ћег ка пи та ли стич ког. Сто га је у фи зич кој и 
вир ту ел ној ствар но сти уз бу њи вао, раз бу ђи вао и осве шћи вао до ма ћу и ме ђу на род ну 
пу бли ку иде о ло шки суб вер зив ним сли ка ма, ста во ви ма и емо ци ја ма, кри тич ки им 
ука зу ју ћи на те мељ не ци ви ли за циј ске про бле ме и ути чу ћи на про ме ну њи хо вих ме-
диј ски про из ве де них мње ња у ци љу иза зи ва ња же ље них про ме на на бо ље. Ис ку ша-
ва ју ћи на тај на чин гра ни це дру штве не и по ли тич ке мо ћи умет ни ка, сво јим све у куп ним 
ства ра лач ким ан га жма ном, суп стан ци јал но по ве за ним са жи во том, те жио је да це ли-
ном вла сти те лич но сти де лу је на дво стру ки, али кон вер ги ра ју ћи на чин, по ста вља њем 
ди јаг но за и да ва њем те ра пи ја обо ле лом чо ве чан ству. Ту сво ју фун да мен тал но аван-
гард ну за ми сао је до да нас до след но спро во дио у улич ним ак ци ја ма, пер фор ман си ма, 
пе ча ти ма и умет нич ким су сре ти ма, фо то гра фи ја ма и ви део-ра до ви ма, Ин сти ту том 
љу ба ви и ча со пи сом Lo ve/Љу бав, ви ше де це ниј ским ства ра лач ким и ку сто ским де ло-
ва њем у скло пу ме ђу на род ног мејл-арт по кре та, за тим у веб-арт ра до ви ма, сај то ви ма, 
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уче ство ва њем на свет ским меј линг ли ста ма и дру штве ним мре жа ма, есе ји ма, ли ков ном 
кри ти ком и те о ри јом, про зним и по ет ским оства ре њи ма, ди ги тал ним прин то ви ма и 
му зи ком.

Ти шма је по чет ком и то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка био ве ли ки про тив ник 
не са мо на ци о на ли стич ких на ра ти ва, не го и за пад не ме диј ске про па ган де и ле ги ти ма-
ци је тра гич ног раз би ја ња СФРЈ. Оштро се су прот ста вљао и еко ном ски хе ге мо ни стич ком 
ме ђу на род ном ем бар гу и ње го вим не пра вед но ра зор ним ефек ти ма по не ви не љу де. 
Бес ком про ми сно је кри ти ко вао хи по кри зи ју и им пе ри ја ли стич ку по ли тич ку аген ду 
Аме ри ке и ЕУ, из ра же ну у при пре ма ма, ма ни пу ли са њу и ка пи та ли зо ва њу ју го сло вен-
ске тра ге ди је, ко ја се до крај но сти раз ви ла у пост со ци ја ли стич ком нео ко ло ни јал ном 
по ло жа ју, уз по моћ рат но-про фи тер ских и тран зи ци о но-ма фи ја шких ком пра дор ских 
ели та, што за по сле ди цу има и уни шта ва ње мо гућ но сти ве ћи ни да у сво јим зе мља ма 
жи ве жи во том до стој ним чо ве ка.

Сво јом це ло куп ном и ра зно вр сном ан га жо ва ном умет но шћу енер гич но и не у стра-
ши во се про ти вио по ро бљи вач ком, из ра бљи вач ком и уби лач ком нео ли бе рал ном 
гло ба ли зму у свим ње го вим то та ли зу ју ћим не га тив ним по јав ним об ли ци ма. Стра сним 
по ле ми ка ма и умет нич ки вред ним оства ре њи ма лу цид но и ду хо ви то је раз от кри вао 
за пад ни им пе ри ја ли зам и зло чи не ње го вог НА ТО ми ли та ри стич ког са ве за, ко ји укљу чу је 
и про из вод њу ко ри сног вер ског фа на ти зма, фа ши зма, ра то ва, те ро ри зма и гло бал не 
ху ма ни тар не и еко ло шке ка та стро фе, по кре та не без у мљем, его и змом и не за ја жљи вом 
по хле пом за про фи том јед ног про цен та чо ве чан ства. 

Та ко ђе, од пре суд ног зна ча ја је и чи ње ни ца да се Ти шма са фи нан сиј ски не за ви сне, 
не стра нач ке и кре а тив но ау то ном не по зи ци је, као про гре сив ни ства ра лац и све стра-
ни по кре тач ал тер на тив ног то ка мул ти ме ди јал не умет но сти ко му ни ка ци је, у фи зич ком 
и ди ги тал ном про сто ру бо рио за исти ну и кри тич ким од но сом пре ма по ја ви би ро-
крат ско-ку сто ске, иде о ло шко-по ли тич ке ин стру мен та ли за ци је умет но сти на ме та њем 
др жав них и фон дов ских пра ви ла жи во та и ра да. Дру гим ре чи ма, ни је при ста јао на 
иде о ло шко-дог мат ску и ути ли тар ну (зло)упо тре бу умет но сти, бра не ћи сло бо ду, јед-
на кост и прав ду, ко је су осим љу ба ви, ми ра, ин тер на ци о нал ног при ја тељ ства и со ли-
дар но сти, те мељ ни етич ки прин ци пи ње го ве умет но сти ко му ни ка ци је, чи ји циљ је 
ко лек тив на ства ра лач ка раз ме на на пла не тар ном ни воу. Та осо бе на идеј на и етич ка 
по зи ци ја за по сле ди цу је, из ме ђу оста лог, има ла и од су ство аде кват не ва ло ри за ци је 
Ти шми ног нео а ван гард ног опу са код мно гих ме ро дав них до ма ћих про из во ђа ча ма-
ги страл них исто риј ско-умет нич ких то ко ва.

Ми лан Ђор ђе вић: Ви сте се на вој во ђан ској умет нич кој сце ни по ја ви ли по чет ком 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. Та да, али и ка сни је као пра шки ђак, не за до вољ ни 
огра ни че ним из ра жај ним мо гућ но сти ма тра ди ци о нал ног сли кар ског ме ди ја, по чи ње те 
да де лу је те у окви ру но вих умет нич ких прак си. Шта су би ле глав не ху ма ни стич ке по-
ру ке Ва ших про це су ал них, дру штве но-ан га жо ва них ра до ва из тог пе ри о да и на ко је 
про бле ме су кри тич ки ука зи ва ли сво јим ак тив ним ста вом пре ма жи во ту? 

Ан дреј Ти шма: Ра до ве из обла сти но ве умет нич ке прак се ства рао сам још пре 
од ла ска на сту ди је на Ли ков ној ака де ми ји у Пра гу (зи ма 1973 – ле то 1976). На ве шћу 
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не ке при ме ре. Још по чет ком 1972. из вео сам ду го трај ну ак ци ју „Збу њи ва ње” ка да сам 
у ста ну ком ши је у Та нур џи ће вој па ла ти, ко ји сам сва ко днев но по се ћи вао (од њих сам 
но сио ру чак за на шу по ро ди цу), у јед ном пе ри о ду оста вљао нео бич не ма ле пред ме-
те на нео бич ним ме сти ма. Ре ци мо са ви јен ко мад жи це, или пи ра ми ду од спа ја ли ца, 
ге о ме триј ску фор му од за це пље не ау то бу ске кар те, или не пра ви лан об лик од ста ни-
о ла, оста вљао сам на ква ки од соб них вра та, ра му про зо ра, сто лу итд., са ци љем да 
ста на ре тог ста на на ве дем на раз ми шља ње от куд ови објек ти ов де, да их до ве дем до 
збу ње но сти у соп стве ном ста ну за ко ји ми сле да га са вр ше но до бро по зна ју. За пра во 
да их на ве дем да бо ље упо зна ју сре ди ну у ко јој жи ве. Би ла је то сво је вр сна по бу на 
про тив си сте ма у ко ме је све по зна то и уна пред од ре ђе но и где се оче ки ва ла бес по-
го вор на по слу шност (још од пи о нир ске за кле тве).

Го ди ну да на ка сни је 1973. из ра дио сам не ко ли ко збу њу ју ћих пред ме та на ме ње них 
из ла га њу, на при мер на бо цу спре ја за ко су на ле пио сам ети ке ту пу те ра Но во сад ске 
мле ка ре. Увек са на ме ром да су ге ри шем љу ди ма да не ве ру ју ин фор ма ци ја ма не го да 
их до бро про ве ре.

Ина че у сво јој бе ле жни ци кра јем ше зде се тих за пи сао сам иде ју за умет нич ку ак ци ју 
„Дез ин фор ма ци ја”, јед ну од пр вих ко је сам кон ци пи рао баш као умет нич ки чин, да 
то ком но ћи из о кре ћем све пу то ка зе у свом кра ју, та бле са нат пи си ма „пи ја ца”, „цен тар”, 
„твр ђа ва” и ти ме љу де на те рам да се ви ше осло не на сво ја чу ла и моћ ори јен та ци је, 
да се лич но рас пи та ју о не ком прав цу, да се не осла ња ју на пу то ка зе ко је је ту не ко 
по ста вио. Би ла је то ве ро ват но у пре но сном сми слу по бу на про тив дру штве них смер-
ни ца и сле пе по слу шно сти си сте му.

У ле то 1973. на кон ви ше сат не по се те ате љеу Бог дан ке По зна но вић, ко ји је но сио 
на зив „ДТ 20” (адре са Ди ми три ја Ту цо ви ћа 20), на јед ну до пи сни цу при хеф тао сам ау то-
бу ске кар те од ла ска до ње и по врат ка, из ко јих се мо гло ви де ти вре ме ко је сам та мо 
про вео. Ис под сам на пи сао „Мо ја по се та ате љеу ДТ20 у фор му ла ци ји ГСП-а” и по слао 
је по штом на Бог дан ки ну адре су. Ти ме сам на гла сио раз ли ку из ме ђу при ро де мог бо-
рав ка код Бог дан ке пу ног емо ци ја, са зна ња и ди ску си ја о умет но сти и хлад не ро бот-
ске фор му ла ци је си сте ма Град ског са о бра ћај ног пред у зе ћа. То је ве ро ват но био пр ви 
мејл-арт рад ко ји сам ре а ли зо вао.

Та ко ђе 1973. из вео сам две фо то граф ске ак ци је. Свој ау то пор трет тем пе ром на 
да сци сам у ак ци ји „Ау то пор трет” сни мао на ра зним ме сти ма у гра ду: на спо ме ни ку 
Ми ле ти ћу, на гроб ном спо ме ни ку код сру ше не Јер мен ске цр кве, на ула зу у Га ле ри ју 
Ма ти це срп ске, на ула зу Ма лог ли ков ног са ло на, на кан та ма за ђу бре, на улич ној ва ги, 
на кро ву Та нур џи ће ве па ла те итд. про ве ра ва ју ћи ка ко кон текст ути че на ли ков но де ло. 
Та ко ђе сам са истим ау то пор тре том из вео фо то-ак ци ју „Мој про стор”, сни мао сам га 
у че ти ри по ло жа ја на сло ње ног на ста бло у пеј за жу, а ка да се ста бло на сли ка ма по-
ста ви увек ус прав но он да из гле да да се пеј заж окре ће око ме не.

Те 1973. кон ци пи рао сам јед ну ак ци ју кре та ња гра дом Но вим Са дом. Иде ја је би ла 
да на ма пу гра да зе ле ном бо јом на цр там две пра ве ли ни је ко је се се ку у сре ди ни ма пе 
(те о риј ска пу та ња). За тим пра те ћи фор ме ули ца на ма пи уцр там цр ном бо јом мо гу ће 
и оп ти мал не пу та ње кре та ња (ра ци о нал на пу та ња), и ко нач но то ком из ве де ног хо да-
ња уцр там цр ве ном бо јом ре ал ну пу та њу (оства ре на пу та ња) кре та ња. Ре ал на пу та ња 
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би би ла оства ре на под ути ца јем ра зних не пред ви ђе них окол но сти ко је се де се, или 
пре пре ка ко је ни су ви дљи ве на ма пи. Да кле, раз ли ка из ме ђу те о риј ског, оп ти мал ног 
и ре ал ног. Јед но ис тра жи ва ње оп штег зна ча ја ве за но за жи вот.

Та ко ђе сам 1972. по чео да пи шем кон кре ти стич ку по е зи ју на тај на чин што сам 
пре пи си вао од ре ђе не са др жа је из сво је око ли не и ста вљао их у кон текст пе сме. По 
по врат ку из Пра га по чео сам да об ја вљу јем те пе сме по на шим ча со пи си ма 1976. (под 
псе у до ни мом Ан дреј Жи вор), та ко ђе и не ке про зне ра до ве

Би ле су то све сво је вр сне по бу не про тив уста ље ног си сте ма, али исто вре ме но и 
по зи ви на ве ћу буд ност, осла ња ње на соп стве на чу ла, ра су ђи ва ње и емо ци је. Исто-
вре ме но ти ме сам про ши ри вао област умет но сти на ма ни фе ста ци је из сва ко дне ви це 
и ино ви рао тех ни ке из ра жа ва ња.

М. Ђ.: Пре од ла ска у Праг, као сту дент ли ков не умет но сти на Ви шој пе да го шкој 
шко ли у Но вом Са ду, по се ћи ва ли сте ан ти тра ди ци о на ли стич ке и не кон вен ци о нал не 
умет нич ке про гра ме вој во ђан ских нео а ван гар ди ста на Три би ни мла дих. Ка кви су би ли 
Ва ши пр ви ути сци о тој ра ди кал но но вој умет нич кој по ја ви и да ли је од мах ин спи ра-
тив но де ло ва ла на Вас?

А. Т.: Ра них се дам де се тих пра тио сам до га ђа ња на Три би ни мла дих ко ја је би ла 
сте ци ште нео а ван гар де чи та ве та да шње Ју го сла ви је. Се ћам се пер фор ман са Ка та лин 
Ла дик и Ја не за Ко ци јан чи ћа где је она игра ла ста ро е гип ћан ку у не кој по себ ној ха љи-
ни и ње га „бал за мо ва ла” умо та ва ју ћи га у сло је ве га зе, ис пу шта ју ћи при том гла со ве 
ње не спе ци фич не звуч не по е зи је. Би ла је та ква гу жва да сам се је два про био да ви дим 
шта се де ша ва. Се ћам се и улич не ак ци је Ко ци јан чи ћа и при ја те ља „Ре сто ран код КОД” 
у Ка то лич кој пор ти где су јар ким бо ја ма фар ба ли ка фан ске сто ло ве и сто ли це на тр гу. 
При су ство вао сам и не ким „Пар кет са ло ни ма” где се се де ћи на ја сту чи ћи ма рас пра-
вља ло о умет но сти и дру штве ним кре та њи ма, а глав ну реч је во дио Ву ји ца Ре шин 
Ту цић. За тим би ло је слу ша ња но ве му зи ке у јед ној са ли са ду ше ци ма на по ду где смо 
ле жа ли у по лу та ми. Слу шао се Мајлс Деј вис „Ве шти чин ко тао” („Bitches Brew”). Сту ди-
рао сам та да ли ков ну умет ност на Ви шој пе да го шкој шко ли, а је дан од про фе со ра 
би ла је Бог дан ка По зна но вић, ко ја нас је упо зна ва ла са но вим зби ва њи ма у умет но сти 
код нас и у све ту. Од ла зио сам код ње и ку ћи где је би ло пу но свет ских ча со пи са и 
упи јао све то.

М. Ђ.: У то ку сту ди ја у Пра гу па ра лел но сте ра ди ли у тра ди ци о нал ном ли ков ном 
ме ди ју и нео а ван гард ном, ал тер на тив ном по љу дру штве но ан га жо ва не умет но сти, 
ко ја се про ти ви ла ви со ко е сте ти зо ва ној и при вид но иде о ло шки не у трал ној па ра диг ми 
ју го сло вен ског уме ре ног мо дер ни зма. Ка ко се ис по ља ва ла и раз ви ја ла Ва ша за ин те ре со-
ва ност за но ву умет нич ку прак су, да ли је би ло те шко ускла ди ти те су прот ста вље не 
дис кур се и за до во љи ти стро ге кон вен ци о нал не ака дем ске зах те ве и ко је лич но сти су 
у том сми слу пре суд но ути ца ле на Вас?

А. Т.: То ком сту ди ја сли кар ства на Пра шкој ака де ми ји од кра ја 1973. до ле та 1976. 
по сто ји из ве сна про ре ђе ност у мом де ло ва њу на пла ну нео а ван гар де. Од но сно ин тен-
зи тет је ма ло опао јер сам се по све тио сту ди ја ма ко је је тре ба ло успе шно за вр ши ти и 
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за до во љи ти кри те ри ју ме Ака де ми је, сте ћи ди пло му. Пи сао сам ди плом ски рад о на-
шем, у јед ном пе ри о ду 1920-их, ве о ма аван гард ном гра фи ча ру Ар па ду Ба ла жу. Ње га 
сам ода брао јер је та ко ђе био сту дент Ака де ми је у Пра гу, тач но 50 го ди на пре ме не је 
ди пло ми рао. Пре по ру чио ми га је исто ри чар умет но сти Бе ла Ду ран ци из Су бо ти це 
где је и Ба лаж још био жив и ор га ни зо вао ми је су срет са њим ра ди ди плом ског. Та да 
ми је он при чао о том вре ме ну, ко је све та да ту сту ди рао и о ли ков ним ко ло ни ја ма 
где су се аван га рд ни умет ни ци оку пља ли. По зај мио ми је и не ке ори ги нал не гра фи ке 
ко је сам ре про ду ко вао у свом ра ду. Био је ку бо-фу ту ри ста са те ма ма рад ни ка, ма ши-
на, ин ду стри је и сна ге на ро да. Имао је зна чај ну из ло жбу тих ку бо-фу ту ри стич ких 
гра фи ка у пра шком Ру дол фи ну му 1925. и та да био у трен ду са свет ским кре та њи ма.

Али ипак из Пра га сам слао мејл-арт по ру ке пе ча ти ма, уче ство вао на Бог дан ки ној 
свет ској из ло жби, ра дио не што на пла ну фо то гра фи је. На и ме, као сту дент у Пра гу 
уче ство вао сам на пр вој мејл-арт из ло жби у Ју го сла ви ји 1974. „По врат но по штан ско 
сан ду че” („Fe ed back Let ter-Box ”), ко ју је ор га ни зо ва ла Бог дан ка По зна но вић у свом 
ате љеу ДТ20, а ка сни је је при ка за на у За гре бу у Сту ди ју Га ле ри је су вре ме не умјет но сти 
1979. На њој су уче ство ва ла не ка од нај ве ћих име на свет ске ал тер на тив не или но ве 
умет но сти Јо зеф Бојс, Кен Фрид ман, Кла ус Грох, Ми ке ле Пер фе ти, Џеј-Ејч Коц ман, 
Срен ко, а од на ших Ми ро љуб То до ро вић и Ба линт Сом ба ти. По што нам је Бог дан ка 
по сла ла фо то гра фи ју свог по штан ског сан ду че та, тра жи ла је од нас да јој ми по ша ље мо 
сво је, јер сан ду че је би ло основ но сред ство на ше ко му ни ка ци је, сво је вр сна га ле ри ја. 
Ка ко сам ја жи вео у сту дент ском до му по шту нам је из да ва ла, ако смо тог да на на спи-
ску, јед на же на у бе лом ман ти лу. Мој рад се са сто јао од фо то гра фи је по р тир ни це, 
спи ска и по р тре та же не ко ја је из да ва ла по шту. Чист жи вот и људ ски од но си.

То ком сту ди ја у Пра гу на ста вио сам са но вом умет нич ком прак сом, на и ме по чео 
сам не ке сво је тек сту ал не фо р му ла ци је и кон цеп те да оти ску јем пе ча ти ма на до пи-
сни це и ко вер те и ша љем по зна ни ци ма по штом. Пе ча те сам из ра ђи вао сла жу ћи гу-
ме на сло ва деч је штам па ри је ко ју сам ку пио у јед ној па пир ни ци у Пра гу. Је дан од 
пе ча та из 1973. био је „УНИ КАТ”, ко ји бих оти ски вао по по вр ши ни до пи сни це или ко-
вер та у знак по бу не што се у кла сич ној умет но сти це не са мо уни ка ти, а за пра во је 
сва ки оти сак пе ча та дру га чи ји, уни ка тан.

Ка сни је ка да сам се вра тио из Пра га на ста вио сам са но вом умет нич ком прак сом 
ба ве ћи се и фо то гра фи јом, ко ла жи ма, пе ча ти ма, ин тер вен ци јом ле тра се ти ма итд. 
Ина че 1977. по чи њем да об ја вљу јем ли ков ну кри ти ку, нај пре у ча со пи су По ља. Те исте 
го ди не по чи њем да ра дим као уред ник Ли ков ног са ло на Три би не мла дих. Да кле, по-
све ћу јем се до ста пи са њу, об ја вљи ва њу, на сту пи ма са пи сци ма.

М. Ђ.: Мејл-арт је био ва жан сег мент Ва шег ком плек сног и ви ше де це ниј ски кон ти-
ну и ра ног аван га рд ног де ло ва ња на ју го сло вен ској и свет ској умет нич кој сце ни. Осим 
по ме ну те пр ве ју го сло вен ске мејл-арт из ло жбе на ко јој сте уче ство ва ли, ко је про јек те 
би сте још из дво ји ли као зна чај не из те ра не фа зе Ва шег ба вље ња по штан ском умет-
но шћу? 

А. Т.: Го ди не 1979. укљу чио сам се у ви ше ме ђу на род них мејл-арт про је ка та. Мо жда 
нај зна чај ни је би ло је уче шће у про јек ту „West-East” (За пад-Ис ток) сло ве нач ког аван-
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гар ди сте Фран ци ја За го рич ни ка. На и ме за из да ње West-East 4, ко је је об ја вље но на-
ред не 1980. го ди не у твр дим ко ри ца ма са уве за ним ори ги нал ним ра до ви ма пре ко 
сто ти ну умет ни ка, ура дио сам рад „Је дан се кунд мог при су ства“. Рад се са сто јао од 
пар че та од око 5 cm маг не то фон ске тра ке, ко је је би ло део ду гач ке тра ке на ко јој сам 
сни мио сво је при су ство у про сто ри ји. Тра ка је би ла уде ну та у лист па пи ра А4 фор ма та, 
а ис под ње је био оти сак пе ча та „1 Se cond of My Pre sen ce” (Је дан се кунд мог при су ства). 
Ура дио сам та квих 300 ко ма да, ко ли ко је тра жио ор га ни за тор, јер је сва ки при ме рак 
књи ге са др жао ори ги нал не ра до ве пре ко 100 ау то ра из чи та вог све та, и би ла је ди-
стри бу и ра на у чи тав свет. Из ло жба са ста вље на од стра ни ца те књи ге об и шла је све 
ва жни је цен тре та да шње Ју го сла ви је.

За тим сам те го ди не уче ство вао на свет ској из ло жби мејл-ар та у Па ри зу „Ме ђу на-
род ни са јам мејл-ар та” (In ter na ti o nal Mail-Art Fa ir) у Га ле ри ји Ла ра Вин ци. Њу је ор га-
ни зо вао чу ве ни фран цу ски кри ти чар, те о ре ти чар но ве умет но сти и фи ло зоф Пјер 
Ре ста ни. Ту сам уче ство вао са ра дом „Мy Ho me” (Мој дом), ко ји је пред ста вљао тло црт 
мог под ста нар ског пре би ва ли шта у Ла зе Те леч ког 4 у Но вом Са ду, са озна че ним ме-
стом где ра дим умет ност и на по ме на ма да имам за ни мљи ве ком ши је, до бре пло че и 
леп по глед на ули цу. Би ло је то при бли жа ва ње умет но сти сва ко днев ном жи во ту у 
ци љу да се умет ни ци по ве жу пре ко усло ва у ко ји ма жи ве и ства ра ју, ко му ни ка ци ја 
ра ди по де ле лич ног ис ку ства. Ина че тај рад у фор ми фо то ко пи је слао сам и на адре се 
ви ше умет ни ка код нас и у ино стран ству. 

Уче ство вао сам и у још не ко ли ко мејл-арт из ло жби у све ту, са да да не на бра јам. 
Али тек не где од 1983. кре нуо сам ма сов но у мејл-арт и ис кљу чи во се то ме по све тио.

М. Ђ.: Шта је по Ва шем ми шље њу кон сти ту тив ни умет нич ки еле мент но вих умет-
нич ких прак си, тј. шта је умет нич ки бит но са др жа но у њи ма у од но су пре ма тра ди-
ци о нал но схва ће ном умет нич ком де лу као до вр ше ном објек ту ко ји пр вен стве но има 
естет ско-умет нич ки ка рак тер? Не дав но је је дан наш ис так ну ти про фе сор есте ти ке 
об ја вио књи гу у ко јој но ве умет нич ке прак се про гла ша ва ан ти у мет нич ким, а на ро чи то 
пе р фор манс. Ка ко сте се Ви бра ни ли од та квих на па да и те о риј ски оправ да ва ли умет-
нич ки ка рак тер но вих умет нич ких прак си, од но сно ка ко сте схва та ли су шти ну умет-
но сти и ње ну дру штве ну функ ци ју и свр ху?

А. Т.: Пр во да до дам на оне ра ни је опа ске о вој во ђан ским нео а ван гар ди сти ма, они 
су се оду ше вља ва ли Лу дви гом Вит ген штај ном и ње го вим те о ри ја ма о је зи ку. Ка да су 
пре у зе ли Три би ну мла дих ра них се дам де се тих они су из да ли ње го ву књи гу у пре во ду, 
не знам тач но ко ју, не што о фи ло зо фи ји је зи ка. Сва њи хо ва ис тра жи ва ња ба зи ра ла су 
се на чи та њу Вит ген штај на. Ме не то ни ка да ни је ин те ре со ва ло и ни јед ну ње го ву ре-
че ни цу ни сам про чи тао. То са мо као ин фор ма ци ја јер ви као про фе сор фи ло зо фи је 
ве ро ват но до бро зна те о че му се ту ра ди.

Што се ти че пер фор ман са, ми слим да сам пи сао о ње му у књи зи, ра ди се о про ши-
ре њу ли ков ног ме ди ја. Као за чет ник узи ма се ре ци мо Џек сон По лок ко ји је ула зио у 
сво је сли ке и пр скао бо ју, уно сио је сво је те ло у де ло, па за тим ја пан ска гру па Гу таи 
ко ја је ра ди ла ак ци о но сли кар ство раз би ја ју ћи фла ше са бо јом о плат но на зи ду, али 
и ру ски фу ту ри сти ко ји су по ли цу ис цр та ли не ке сим бо ле и кре та ли се ули ца ма. То је 
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лич но уче шће умет ни ка у ви зу ел ном де лу, ко је има и еле мен те пле са, и те а тра, али је 
у то ме умет ник увек он сам, не ра ди по не ком сце на ри ју. Сва ка ко да је то умет ност, 
као и сва ка дру га. Ја сам ре ци мо при мат да вао мен тал ном зра че њу на пу бли ку, ус по-
ста вља њу мен тал не или ду хов не ре зо нан ци је са њи ма та ко да при ме мој са др жај. 
Ви зу ел ност ми ни је би ла бит на, слу жи ла је са мо да раз би је ко му ни ка ци о ну ба ри је ру 
с пу бли ком. И го вор сам до ста ко ри стио да их уве дем у са др жај, да их до ве дем до 
пра ве та ла сне ду жи не сво јих ми сли. На рав но ко га успем, ни су сви исто сен зи бил ни, 
као што ни су ни за сли кар ство итд.

Што се ти че аван гар де крат ко ре че но она осва ја но ве про сто ре за умет ност и до-
не кле ме ња ње ну су шти ну. Она на ла зи но ве ме ди је за из ра жа ва ње, но ве са др жа је, 
ма ни фе ста ци је сва ко дне ви це по ста ју њен део, ско ро се из јед на ча ва умет ност и жи вот, 
сва шта се мо же ко ри сти ти као ма те ри јал, па и по на ша ње умет ни ка. На гла шен је етич-
ки мо ме нат над есте тич ким, јер ка ко је го во рио парт нер Ма ри не Абра мо вић Улај – 
умет ност без ети ке је ко зме ти ка. Али у су шти ни умет ност је увек умет ност јер у цен тру 
је људ ско би ће и све што је чо век ство рио део је људ ске ци ви ли за ци је. Чак су и ро бо-
ти са мо про ду же ци људ ске ру ке, те ла, ума. Ства ра их чо век и про гра ми ра. Све је то 
при род но. Аван гар да се бо ри за сло бо ду из ра за ма ка кав он био, тра жи но ве фор ме 
и ко ри сти их. То је су шти на.

Што се ти че об ја шње ња нео а ван гар де и но вих ме ди ја, раз лог за што их ко ри стим, 
а не кла сич ни сли кар ски из раз (ко ји сам ко ри стио у по чет ку па и сту ди рао на два фа-
кул те та) је сте то што су у скла ду с вре ме ном у ко ме жи ви мо. Кла сич ни из ра зи и тех-
ни ке са мо ме спу та ва ју, а но ви ме ди ји ми да ју ви ше мо гућ но сти. Та ко ђе, пу бли ка је 
ви ше окре ну та кра ћим и ја чим фор ма ма као пер фор ман су, ви деу, му зи ци не го ста-
тич ном сли кар ству, гра фи ци, скулп ту ри. Ин тер нет је ту та ко ђе од лич но сред ство 
пре но са иде ја и умет но сти. Фо то гра фи ја је одав но за ме ни ла сли ка ну сли ку. За што се 
не во зи мо да нас коњ ским за пре га ма, и не жи ви мо уз пе тро леј ке и све ће, ко ји су у 
умет но сти исто риј ски пан дан кла сич ном сли кар ству. За то што нам је жи вот бр жи, 
ко му ни ка ци је бр же и та ста ра сред ства нас са мо успо ра ва ју, од у зи ма ју не по треб ну 
енер ги ју и вре ме.

Нео а ван гард на прак са ми је пру жа ла сло бо ду да ко ри стим све до ступ не ма те ри-
ја ле и тех ни ке за из ра жа ва ње, и да их ком би ну јем, за раз ли ку од сли кар ства ко је сам 
сту ди рао и ба вио се њи ме, али ме је огра ни ча ва ло у сло бо ди и раз ли чи то сти из ра за. 
Сли кар ство је ста тич но и мно го од ори ги нал не иде је гу би се у са мом про це су ра да. 
Ја сам ви ше во лео кон кре ти стич ке по ступ ке: узе ти не што из ре ал но сти, не ки спи сак, 
не ку ре кла му, ча со пи сну фо то гра фи је или сни ми ти не ки пред мет, за тим на то ме ин-
тер ве ни са ти, до да ти но во или су прот но зна че ње, ста ви ти га у но ви кон текст, и ефе кат 
је мно го ди рект ни ји, ја сни ји, сна жни ји. Про ши ре ни ме ди ји да ва ли су и ви ше мо гућ-
но сти из ра за, ва ри ра ња, уба ци ва ња ви ше ме ди ја у је дан рад, да кле про ши ри ва ли су 
по ље умет но сти и про ши ри ва ли по ље сло бо де у ба вље њу умет но шћу. У то вре ме био 
је и иза зов раз би ја ти уча у ре на схва та ња шта мо же би ти умет ност, на ро чи то у окру-
же њу со ци ја ли стич ког јед но пар тиј ског дру штве ног уре ђе ња ка да су по сто ја ле го то во 
про пи са не фор ме и окви ри у ко ји ма умет ност мо же да се кре ће, а сва ко пре ко ра че ње 
би ло је спре ча ва но или санк ци о ни са но. Би ла је то бор ба за сло бо ду из ра за, али и за 
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сло бо ду од ре ђи ва ња шта мо же да се схва та умет но шћу, ко ји све по ступ ци, ко је све 
обла сти сва ко днев ног жи во та мо гу да из ра зе умет ни ка. На рав но област еро ти ке и 
пор но гра фи је би ла је не у о би ча је на и оме ђе на та бу и ма, нор ма ма, али баш то је био 
иза зов за до сти за ње осе ћа ја сло бо де умет ни ка и умет но сти. Све ове фор ме и тех ни ке 
ко ри стио сам да бих љу де про бу дио из не ке са мо за до вољ не илу зи је у ко ју су нас 
уљуљ ки ва ли од школ ских да на – да жи ви мо у иде ал ном дру штву, нај бо љем и нај пра-
вед ни јем на све ту. А сва ки дан смо се уве ра ва ли да оно има ма на и не прав ди.

М. Ђ.: Не ки при пад ни ци но во сад ске нео а ван гард не сце не су сво јим ра ди кал ним схва-
та њи ма и екс це сив ним по на ша њем екс пли цит но из ра жа ва ли бунт про тив вла да ју ће 
кул тур не па ра диг ме и кри ти ку ква ре ња у прак си те мељ них прин ци па со ци ја ли стич ког 
дру штва. Да ли сма тра те да је би ла оче ки ва на, ма да не и оправ да на, оштра ре ак ци ја 
оту ђе них по лит би ро крат ских кре а то ра вла да ју ће ака дем ске есте ти ке со ци ја ли стич ког 
мо дер ни зма, но си ла ца дру штве не мо ћи умет нич ког по рет ка и пар тиј ског си сте ма 
про тив Три би не мла дих, као вој во ђан ског сре ди шта но вих умет нич ких прак си?

А. Т.: Био сам при лич но млад 1970. ка да је све то по че ло, имао сам не пу них осам-
на ест го ди на те ни сам то ли ко био укљу чен у дру штве на зби ва ња, већ сам тих ра них 
се дам де се тих са мо ра дио сво је нео а ван гард не ра до ве ша љу ћи их по не кад при ја те-
љи ма умет ни ци ма или по ка зу ју ћи при ли ком по се та. Ни сам те ра до ве из ла гао, та ко да 
ни сам имао кон крет них про бле ма ни ре ак ци ја. Окру же ње у ко јем сам се кре тао би ло 
је на кло ње но нео а ван гар ди и имао сам њи хо ву по др шку. Би ли смо као у не ком ге ту, 
на ро чи то оку пље ни око Три би не мла дих где сам од ла зио да пра тим про гра ме; из ло-
жбе, пер фор ман се, му зи ку. Умет ни ца и про фе сор ка Бог дан ка По зна но вић (ина че осни-
вач Три би не мла дих и са сво јим су пру гом Де ја ном у уред ни штву По ља) код ко је сам 
сту ди рао 1972–1973. (пред мет ли ков ни еле мен ти са ви зу ел ним ис тра жи ва њи ма) до-
но си ла нам је на ча со ве да пре ли ста мо нај но ви је свет ске ча со пи се До мус, Flash Art итд. 
ода кле смо мо гли да пра ти мо свет ска зби ва ња у нео а ван гар ди. По чео сам да од ла зим 
код ње и ње ног су пру га Де ја на ку ћи где је би ла огром на ко ли чи на ча со пи са, књи га, 
умет нич ких ра до ва, јер они су би ли у пре пи сци и кон так ту са сто ти на ма свет ских 
нео а ван гар ди ста, те о ре ти ча ра, га ле ри ста, и до ста су пу то ва ли све том, на ро чи то у 
Ита ли ју, где су их сре та ли. Та ко да је мој рад у обла сти нео а ван гар де био ве о ма це њен 
и под сти цан са њи хо ве стра не. Код њих су до ла зи ли и мно ги чла но ви вој во ђан ске 
нео а ван гар де (са ко ји ма се та да ни сам по зна вао ни ти сам с њи ма на би ло ко ји на чин 
са ра ђи вао, јер они су би ли је дан ве о ма за тво рен круг, ско ро не до дир љив, екс клу зи ван) 
и са зна ва ли из пр ве ру ке шта се но во у умет но сти де ша ва. Ка сни је док сам сту ди рао 
у Пра гу Бог дан ка је хте ла чак да ме за по сли као сво га аси стен та на Ака де ми ји умет но сти 
за пред мет ин тер ме ди јал них ис тра жи ва ња, пр ви пут уве ден на јед ној ака де ми ји у 
та да шњој Ју го сла ви ји. То се ипак ни је оства ри ло јер сам на кон сту ди ја нај пре мо рао 
у вој ску, а и да упи шем пост ди плом ске сту ди је исто ри је умет но сти што је био услов, 
па је по тра ја ло. Али, са Бог дан ком сам на ста вио ле пу са рад њу и на ред них го ди на, 
уче ство вао сам у не ким ње ним умет нич ким ак ци ја ма, и као ак тер и као сни ма тељ, а 
ка да је кра јем се дам де се тих на ба ви ла ви део-ка ме ру за Ака де ми ју, што је та да би ла 
ве ли ка тех нич ка рет кост и но вост, по зва ла ме је у свој ате ље да та мо ре а ли зу је мо 
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не ке ње не ра до ве пред ка ме ром, при че му сам је ја сни мао. Ре ци мо се ри ја ра до ва из 
1980, сни мао сам ње но око у круп ном пла ну ко је се ви де ло на екра ну, а она је ста ја ла 
ис пред екра на окре ну та про фи лом и гле да ла у објек тив ка ме ре, они су се као си лу е-
те ви де ли ис пред ока, он да сам ја то фо то гра фи сао. Она и ка ме ра се гле да ју, а ње но 
око је на екра ну. Он да рад „Пулс-им пулс” где она ис пред екра на др жи ру ке и опи па ва 
се би пулс. То је иде ја о упо ре ђи ва њу људ ског пул са и пул са елек тро на у ка ме ри и 
екра ну. Она је те фо то гра фи је ка сни је го ди на ма ко ри сти ла за сво је ко ла же.

Ина че са Ми ро љу бом То до ро ви ћем и Бог дан ком сам 1973. у шу ми крај Бе ћар ца 
сни мао је дан њи хов за јед нич ки про је кат „Злат на гра на”. По зва ли су ме да бу дем сни-
ма тељ фо то-апа ра том, ве ро ват но ме је Бог дан ка пре по ру чи ла јер се уве ри ла да до бро 
ра дим, да не ћу ома ну ти. Од та да да ти ра мо је по знан ство са М. Т.-ом, твор цем сиг на-
ли зма. Они су при ме рак Фреј зе ро ве књи ге о ша ма ни зму Злат на гра на ве зи ва ли жу тим 
па пир ним ком пју тер ским бу ше ним тра ка ма и ка чи ли на гра не др ве та, жбу ња, у ра зним 
ва ри јан та ма. Та да је и Бог дан ка ра ди ла са тим тра ка ма, то је био сим бол ки бер не ти ке, 
но вог до ба. М. Т. је та ко ђе ра дио са бу ше ним кар ти ца ма, ба цао их је са Ка ле мег да на, 
а Бог дан ка је гру пу нас при ја те ља умет ни ка сни ма ла са слајд про јек ци ја ма тих бу ше-
них ка ра та пре ко нас, сва ко је имао дру гу ди ги тал ну ши фру. То је сни ма ла на Три би ни 
1973, а тај њен рад „Com pu ter Ta pe – Body” (Ком пју тер тра ка-те ло) је у збир ци Ме диј ске 
прак се у Вој во ди ни, Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не ко ју је ра дио Кри сти ан 
Лу кић. Ту се и ја ви дим на сли ка ма.

М. Ђ.: Ка ко сте до жи вља ва ли то гру бо и на сил но ме ша ње пар тиј ске би ро кра ти је, 
не спо соб не за кри тич ки ди ја лог и са мо пре и спи ти ва ња, у ау то но ми ју про гре сив не умет-
нич ке сце не Но вог Са да, ко је је ре зул ти ра ло сме на ма на Три би ни мла дих и суд ским про-
це си ма про тив не ких умет ни ка? Да ли сте осе ћа ли, ме ђу те о ре ти ча ри ма и кри ти ча-
ри ма умет но сти че сто на во ђе ну, ре зер ват ску изо ло ва ност са вре ме ног умет ни ка у 
од но су пре ма уме ре но-мо дер ни стич ком дру штву ко је ни је це ни ло то што ра ди те?

А. Т.: Био сам млад и ни сам о то ме мно го знао. Ни сам чи тао но ви не то је фа кат, 
ни ти сам слу шао ве сти. Али Бог дан ка По зна но вић ми је с вре ме на на вре ме при ча ла 
о умет ни ци ма у за тво ру, по ка зи ва ла ми је до пи сни це Ми ро сла ва Ман ди ћа из за тво ра, 
а јед ном је он био код њих у по се ти ваљ да од мах по из ла ску, или на не ком од су ству, 
па нас је упо зна ла. Би ло ми је то ру жно што по ли ти ка ар би три ра о умет но сти, али сам 
знао да су они на не ки на чин и вре ђа ли ту власт, па и Ти та ко ји је био не при ко сно вен, 
та ко да се ни сам чу дио што се то до га ђа. Али у сва ком слу ча ју сам био ве о ма млад да 
бих се ан га жо вао око то га.

Би ли смо мо жда изо ло ва ни од ме ди ја, али смо се ме ђу соб но ве о ма дру жи ли, по што-
ва ли, по др жа ва ли, та ко да та изо ло ва ност ни је ути ца ла. Ми слим да су ти умет ни ци из 
по је ди них ор га ни зо ва них гру па и по при ро ди ства ри би ли изо ло ва ни од дру штва, као 
не ка са мо про кла мо ва на ели та, и да их гар ни ту ра при ми ти ва ца по ли ти ча ра ни је баш 
мно го за ни ма ла, сем за исме ва ње и кри ти ку.

М. Ђ.: Прет ход но пи та ње сам Вам по ста вио из раз ло га што сте у Днев ни ку, по во-
дом не ких зна чај них из ло жби, ве о ма кри тич ки пи са ли о по ја ви ре ви зи је исто ри је нео а-

Је ле на С. Мла де но вић
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ван гард не вој во ђан ске умет но сти, ње них гру бих фал си фи ка та и зло у по тре ба. Оне су, 
по Ва ма, ру ко во ђе не лу кра тив ним ку сто ским те жња ма, под сти ца ним из за пад них 
фон до ва, да се са пост со ци ја ли стич ких по зи ци ја усло ви за сло бод но ства ра лач ко де-
ло ва ње у СФРЈ пред ста ве мно го го рим не го што су за пра во би ли. Та ко ђе, у ре цент ној и 
до ми нант ној исто риј ској ин тер пре та ци ји но вих умет нич ких прак си при мет на је 
иде о ло шка ре дук ци ја це ли не тих по ја ва на анар хо по ли тич ку ди мен зи ју, из че га про из-
ла зи не тач на тврд ња да на кон 1972. го ди не оне ви ше уоп ште не по сто је на сце ни у 
ау тен тич ном об ли ку, што, сло жи ће те се, не од го ва ра исти ни? 

А. Т.: Сва ка ко да ни је по сто јао са мо анар хо по ли тич ки смер но ве умет но сти се дам-
де се тих као ле ги ти ман. Умет ност об у хва та мно го ши ри круг те ма и про бле ма не го 
што је по ли ти ка. Ву ји ца је очи глед но кре нуо од свог лич ног ис ку ства и ан га жма на па 
из но си су бјек тив не оце не. Нео а ван гар да је и да ље тра ја ла и на кон га ше ња Три би не, 
као што је и у де ве де се тим го ди на ма по сто ја ла пу на сло бо да ства ра ла штва, са мо су 
не ки из по ли тич ких и ути ли тар них раз ло га про гла ша ва ли да је у Ср би ји дик та ту ра и 
мрак. Ја ре ци мо ни сам ни кад ви ше ства рао и на ви ше пла но ва не го де ве де се тих и 
сте као ве ли ки углед у све ту, број ним ан ти рат ним пер фор ман си ма, сво јим Ин сти ту том 
за ши ре ње љу ба ви, ан ти-ем бар го ак ци ја ма и из ло жба ма ши ром све та, за тим пи о нир ским 
ра до ви ма у обла сти ин тер нет умет но сти, док од стра них фон да ци ја пла ће ни кри ти ча ри 
и исто ри ча ри уоп ште мо је ства ра ла штво ни су по ми ња ли, као да ов де у Ср би ји ни ко 
де ве де се тих ни је ства рао, а ако је и ства рао да је то би ло ис кљу чи во ан ти-ми ло ше ви-
ћев ско из ру ги ва ње. То је са свим јед но стра но гле да ње на на шу сце ну и фал си фи ко ва ње 
исти не.

М. Ђ.: Ка ква је се дам де се тих и осам де се ти их го ди на про шлог ве ка би ла дру штве-
но-еко ном ска, од но сно рад на и жи вот на си ту а ци ја за умет ни ке и кул тур не рад ни ке и 
ка кве су би ле мо гућ но сти за сло бо дан раз вој умет но сти у усло ви ма др жав ног ста ра ња 
о њој? Ко је сте ху ма не иде је и вред но сти у пе ри о ду ју го сло вен ског со ци ја ли зма, упр кос 
ње го вим ма на ма, сма тра ли зна чај ним и трај ним, а ко је по ја ве су у том дру штве ном 
си сте му за Вас би ле не га тив не и не при хва тљи ве? Да ли је са мо у пра вља ње функ ци о ни-
са ло у кул ту ри?

А. Т.: О нов цу се у то вре ме ни је уоп ште раз ми шља ло ни го во ри ло, ба рем до кра ја 
осам де се тих ка да је по че ла еко ном ска кри за. Би ло је нов ца за све, и за ле то ва ње, и 
пу то ва ња, и но ви на ме штај, а о ре дов ном жи во ту да не го во рим. Ја сам се ре ци мо 
оже нио 1978. и до био де те, из нај мио стан а да ни сам био за по слен, а же на ми је још 
сту ди ра ла. Ро ди те љи су нам све пла ћа ли без ика квог про бле ма. Ја сам не што ма ло 
хо но рар но за ра ђи вао од пи са ња. Тек 1982. сам се за по слио. Би ло је пу но га ле ри ја, 
из ло жби, мо но гра фи ја, лук су зних књи га. Ни је се ште де ло. Др жа ва је пла ћа ла хо но ра ре 
из ла га чи ма, от ку пљи ва ла ра до ве са из ло жби. Ма те ри јал ни усло ви су би ли су пер.

Дав но је то би ло па се и не се ћам, али ре ци мо це нио сам бес плат но шко ло ва ње, 
ле че ње, уна пред оси гу ран по сао ко ји је че као свр ше ног сту ден та, не мо гућ ност да се 
не ко от пу сти са по сла, брат ство-је дин ство свих на ро да, со ци јал ну и ма те ри јал ну си-
гур ност. А ни сам во лео ка ри је ри зам чла но ва пар ти је, пар то кра ти ју, од ре ђи ва ње не-
чи је мо рал но по ли тич ке по доб но сти, раз вра тан жи вот пар тиј ских ру ко во ди ла ца, 
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њи хо ве ви ле, не пла ћа ње тро шко ва, љу бав ни це и кур ве око њих, до сад не по ли тич ке 
го во ре на те ле ви зи ји, пре но се кон гре са и из ве шта је о при вре ди и ве ли ким ус пе си ма.

О рад ним од но си ма не мам пој ма, ни сам ра дио у то вре ме, а и кад сам 1977. по чео 
да уре ђу јем га ле ри ју Три би не мла дих то је би ло хо но рар но и ни сам био оба ве зан да 
идем на не ке са стан ке и би ло ко ме по ла жем ра чу не. Чак сам од би јао да на ка та ло ге 
из ло жби ста вим не ка фик тив на име на са ве та га ле ри је, што је ди рек тор јед ном за тра-
жио од ме не, ве ро ват но му је не ко за ме рио, јер сам све сам ра дио, би рао умет ни ке, тек-
сто ве за ка та лог, сам сни мао ре про дук ци је, но сио у штам па ри ју, по ста вљао ра до ве итд.

М. Ђ.: Да ли сте се то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка су о ча-
ва ли са др жав ном цен зу ром, за бра на ма и огра ни че њи ма сло бо де вла сти тог нео а ван-
гард ног ства ра лач ког из ра за?

А. Т.: Ра них осам де се тих на ба вио сам по ла ро ид ка ме ру Сx-70 и на ста вио са ис тра-
жи ва њем еро ти ке. Сни мао сам пол ни од нос из бли за, у круп ном пла ну, пол не ор га не 
у ерек ци ји, орал ни секс. То сам у ра до ви ма ко ла жно су прот ста вио сним ци ма ђу бре та, 
бла та, оби је ног по су ђа, ба че них пред ме та итд. Се ри ја под на зи вом „Смрт око очи ју” 
је из ло же на 1986. у „Срећ ној га ле ри ји” Сту дент ског кул тур ног цен тра у Бе о гра ду. То 
је би ла ваљ да је ди на га ле ри ја у Ју го сла ви ји ко ја је има ла хра бро сти да из ло жи та кве 
ра до ве. Али за пе ло је код штам па ња ка та ло га, на и ме јав ни ту жи лац је за бра нио да 
ка та лог иде у јав ност јер је на сли ци био му шки пол ни ор ган. На дан отва ра ња сам 
кре нуо у Бе о град са спрем ним ар гу мен ти ма да се убе ђу јем са тим ту жи о цем. Ме ђу тим, 
ка да сам до шао у га ле ри ју, њен хра бри уред ник Слав ко Ти мо ти је вић је већ до нео из 
штам па ри је чи тав од штам пан ти раж ка та ло га, упр кос за бра ни, и има ли смо ве о ма 
ле по отва ра ње, а и ка сни је ни је би ло ни ка квих про бле ма. 

Слич ну за бра ну до жи вео сам по во дом сво је пр ве књи ге по е зи је До ку мент, ко ју је 
1980. об ја ви ла Ма ти ца срп ска (под мо јим књи жев ним псе у до ни мом Ан дреј Жи вор). 
Ра ди ло се о кон кре ти стич кој по е зи ји где сам пре пи си вао ра зна упут ства за упо тре бу, 
спи ско ве на сло ва сли ка на из ло жби, на сло ве ка у бој ских стри по ва, име на му зи ча ра и 
ин стру ме на та са пло ча итд., као и опис јед ног сек су ал ног по ло жа ја из књи ге на ту те му. 
Е због те сек су ал не пе сме ди гла се чи та ва ха ла бу ка у из да вач ком са ве ту. Пред про мо-
ци ју књи ге у све ча ној са ли Ма ти це срп ске уред ни ца те еди ци је за бра ни ла ми је да чи там 
би ло ко ју пе сму из те књи ге, не го сам чи тао не ке сво је но ве још нео бја вље не пе сме 
из ка сни је књи ге Ре клам ни па нои. У Збор ни ку Ма ти це срп ске је об ја ви ла пи смо јав ног 
из ви ње ња чла но ви ма са ве та и обе ћа ла да се та кви про пу сти ви ше не ће де си ти.

Још јед на за бра на у мом књи жев ном ра ду де си ла се 1982. по во дом из ла ска мо је 
књи ге при ча 10. Увод на при ча но си ла је на слов „ВНТ”, а ра ди ло се о јед ном тра ди цио-
нал ном ри ту а лу „Вул ва на та њи ру” где ста нов ни ци не ког из ми шље ног ме ста би ра ју 
јед ном го ди шње нај леп шу де вој ку и он да је го лу про но се на ве ли ком та њи ру на пу ње ном 
цр ве ним со сом до град ске ку ће, где гра до на чел ник све ча но ума че хлеб у ње ну ва ги ну 
у со су и по је де га. Из да ва чу је из кан це ла ри је Из вр шног ве ћа ко ја је одо бра ва ла пу бли-
ка ци је ре че но да због те пр ве при че књи га не мо же да се об ја ви. Раз ми шљао сам шта 
да ра дим, да ли да об ја вим књи гу без те при че, или да оста вим пра зно ме сто и на пи шем 



230

да би ту тре ба ло да бу де при ча ко ја је за бра ње на. На кра ју сам оти шао на раз го вор код 
тог др жав ног цен зо ра и уз воћ ни сок у кан ти ни Ве ћа му об ја снио шта сам хтео при чом 
да ка жем. Он је пр во ре као да при ча мо же да се од но си на гра до на чел ни ка Но вог 
Са да и да мо же да се схва ти као на пад, али сам га ја раз у ве рио и на кра ју је ком плет-
на књи га об ја вље на. Ваљ да је ви део да сам озби љан умет ник, а не не ки „ан ти др жав ни 
еле мент”.

М. Ђ.: Шта је за пра во би ла по ру ка при че „ВНТ“, да при ви ле го ва ни гра до на чел ник 
до би ја нај бо ље пар че? Да ли Ва ши ра до ви, те мат ски ве за ни за сек су ал ност и моћ, осим 
осва ја ња умет нич ких и јав них сло бо да има ју и све сно од ре ђе ну, екс це сну и суб вер зив ну 
по ли тич ку ко но та ци ју?

А. Т.: При ча је би ла о вла да ри ма, ви со ким по ли ти ча ри ма у слу ча ју со ци ја ли стич ког 
дру штва, али из ми шље на и на из ми шље ној ло ка ци ји. Хтео сам ма ло да се на ша лим са 
тим ри ту а ли ма где власт до би ја ме сто бо га и нај сла ђи за ло гај. У исто вре ме да по ка-
жем да они зло у по тре бља ва ју ле по ту и мла дост за сво је ужи ва ње и ри ту а ле (као Ти тов 
слет на при мер, на ко ме сам ина че уче ство вао јед ном) да осве же сво ју ста рач ку крв. 
Би ла је реч о па ро ди ра њу свих др жав них ри ту а ла, све ча но сти, па ра да, сле то ва, кра-
љев ских при је ма, свих оних ко ји су из и гра ва ли не до дир љи ве, бо гом да не, а за пра во 
се при ват но ома сти ли о власт и моћ. По чет на иде ја је би ла син таг ма „пич ка на та њи ру”, 
ко ја се ко ри сти у на ро ду ка да ти је све да то на го то во, без тру да. Са мо сам пр ву реч 
за ме нио при стој ни јом да де лу је зва нич ни је, ви ше пра знич но. У ду ху ри ту а ла при ро ди 
ка да су у про шло сти чак жр тво ва ли нај леп ше мла де де вој ке. Ето за то га је пред сед ник 
умо чио. Као што ви диш мо ји ерот ски ра до ви ни су би ли са мо осло ба ђа ње про сто ра 
за умет ност и сло бо де, не го има ју ду бље ко ре не и зна че ња, до ти чу се не све сног и 
фан та сти ке, па се мо гу сло бод но ту ма чи ти.

М. Ђ.: У скло пу Ва шег ра зно вр сног и бо га тог нео а ван гард ног умет нич ког из ра за по-
себ но ме сто за у зи ма и за ни ма ње за кон крет ну и ви зу ел ну, од но сно во ко-ви зу ел ну по е-
зи ју, ко ја Вам је, прет по ста вљам, би ла бли ска јер пред ста вља син те зу књи жев но сти 
и ли ков не умет но сти? 

А. Т.: Кон кре ти стич ку по е зи ју по чео сам да пи шем 1972. го ди не на тај на чин што 
сам пре пи си вао од ре ђе не са др жа је из сво је око ли не и ста вљао их у кон текст пе сме. 
На при мер, јед на пе сма је би ла спи сак на сло ва ка у бој ских цр та них ро ма на ко је сам 
пре пи сао са но вин ског ки о ска, или по пис на сло ва го бле на на из ло жби же на за 8. март, 
за тим са LP пло че спи сак му зи ча ра и ин стру ме на та ко је сви ра ју. Би ла је то те жња да 
упо знам и де фи ни шем свет од нул тог сте пе на, објек тив но, без ути ца ја са стра не, при-
ку пља ју ћи го ди на ма ма те ри јал. Те пе сме су ка сни је об ја вље не у књи зи До ку мент у 
Ма ти ци срп ској 1980. За тим сам ура дио уни кат ну ви зу ел ну књи гу До ку мент, ко ја је 
би ла у скла ду са по е зи јом ко ју сам та да пи сао, а са сто ја ла се од 12 стра ни ца на ђе них 
са др жа ја, ре ци мо фо то гра фи је из мод них ча со пи са, укр ште не ре чи, ре кла ма за пи во, 
пар че па пир ног омо та из роб не ку ће „Сто текс“, јед на стра ни ца мог ру ко пи са, стра ни-
ца са цр ве ним и зе ле ним пра во у га о ни ком, стра ни ца из ерот ског ча со пи са, стра ни ца 
из жен ског ча со пи са о штри ка њу пр слу ка, стра ни ца не ког ро ма на, ми слим Иб зе на, и 
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јед на пра зна стра ни ца. На по је ди ним стра ни ца ма био је оти снут пе чат „DO CU MENT”. 
Ту ме је за ни ма ла на ђе на ствар ност, ствар ност са ма по се би као од раз вре ме на у ко ме 
жи ви мо, објек тив но при су ство као до ку ме нат ег зи стен ци је ко ја је про ла зна. То сам 
фо то ко пи рао и уве зао као књи гу и де лио по је дин ци ма.

По по врат ку из Пра га по чео сам да об ја вљу јем те кон кре ти стич ке пе сме по на шим 
ча со пи си ма 1976. (под псе у до ни мом Ан дреј Жи вор), а та ко ђе и не ке про зне ра до ве.

Ви зу ел на пе сма „Не у сме ре ни” 1980. из ра ђе на је сла га њем гу ме них сло ва у деч јој 
сла га ли ци штам па ри ји, ко ју сам још у Пра гу ку пио, оти ски ва њем исте ре чи пе ча том 
у три на ест ре до ва је дан ис под дру гог у фор ми пе сме и он да пре цр та ва ња по је ди них 
сло ва хе миј ском олов ком у тој ре чи та ко да се не где по ја вљу је „не у ме ре ни” не где 
„не у мре ни”. Би ла је то по ру ка о сло бо ди и не у сме ре но сти умет ни ка, не у ме ре но сти и 
бе смрт но сти. Би ла је ак ту ел на и због та да шњег усме ре ног обра зо ва ња ко је је уве де-
но у шко ле па је би ла у пре но сном сми слу кон тра то ме. Ја сам је оти ски вао на обич не 
ку пље не до пи сни це и слао мно гим љу ди ма. Не ки су ме опо ми ња ли да је то опа сно 
сла ти.

Не ко ли ко пе ча та из 1981. из ра ђе них сла га њем гу ме них сло ва у деч јој сла га ли ци 
би ли су дво је зич ни, го ре срп ска реч до ле ен гле ска. Крат ке и је згро ви те по ру ке ко је 
сам оти ски вао на пра зне бе ле ли сто ве као рад, или на ко вер те. То су „РЕ МЕК-ДЕ ЛО” и 
„НЕО ПИ СИ ВО”. Пр ви је да вао де фи ни ци ју зна ча ја мо га де ла, да је оно ка ко и сам текст 
ка же ре мек-де ло, то је игра са тер ми ни ма из кла сич не умет но сти. Дру ги је у се би са-
др жао све мо гу ће јер сва ки гле да лац је мо гао да за ми сли не што дру го што је за ње га 
нео пи си во.

Он да сам имао рад „Ди вља хор да”, ко ји сам оти ски вао у ква дра ту та ко да окру жу-
је бе лу по вр ши ну. То је би ла алу зи ја на дру штво ко јим сам окру жен. Био је об ја вљен 
не ко ли ко пу та у ан то ло ги ји West-East (За пад-Ис ток).

Bo ok No 1980. би ла je књи га бро је ва ис пи са них оти ски ва њем пе ча том ци фа ра од 
0 до 4, али у не ком ло гич ком и про це су ал ном ви ду. То сам умно жа вао и де лио не ким 
љу ди ма.

М. Ђ.: Ва ше ве ли ко и трај но умет нич ко ин те ре со ва ње за еко ло шка пи та ња, ко је 
сте и у књи жев ном ства ра ла штву ис по ља ва ли, и за ко је сте до би ли на гра ду По ро ди це 
би стрих по то ка, та ко ђе пред ста вља за јед нич ку осо би ну мно гих до ма ћих и ино стра них 
нео а ван гар ди ста и њи хо вих гру па. На ко је про бле ме у од но си ма чо ве ка и при ро де сте 
умет нич ким сред стви ма кри тич ки ука зи ва ли у сво јим ра до ви ма и ка кве сте етич ке и 
еко-фи ло зоф ске по ру ке ода ши ља ли јав но сти? 

А. Т.: Био сам окре нут при ро ди и очу ва њу при ро де још у сво јим сли кар ским де ли-
ма. Имао сам, ре ци мо, 1975. са мо стал ну из ло жбу са те мом сна ге при ро де, не ка квог 
ма гиј ског зра че ња пре де ла и укла па ња чо ве ка у ње га. Чи тао сам те о ри ју Џо на Рас ки-
на и књи ге гру пе Пре ра фа е ли та из Ен гле ске ко ји су у сва ком де та љу при ро де ви де ли 
сим бо ле бо жан ског. Та ко ђе сам при ли ком од ла ска у Праг 1973. пи сао не ке при че о 
сна зи при ро де, о лан цу ве чи тог об на вља ња жи во та и све тлу ко је она зра чи из не ке 
дру ге ди мен зи је, а об ја вље не су у По љи ма 1976. го ди не. Као уред ник га ле ри је Три би-
не мла дих од 1977. до 1978. би рао сам са мо оне умет ни ке ко ји су у сво јим де ли ма 



има ли ве зу са при ро дом, од но сно ни шта ве штач ко и тех ни ци стич ко. Кра јем се дам де-
се тих ле то ва ли смо на ме сти ма са ну ди стич ким пла жа ма у Ис три, на Хва ру и Па гу, и 
пре пу шта ли се сна зи и ле по ти при ро де. Да кле, тај еко ло шки ан га жман био је са свим 
при ро дан и из жи во та из ве ден.

Тих го ди на ин тен зив но сам се ба вио пи са њем по е зи је па сам ре ци мо 1980. ра дио 
на збир ци Ре клам ни па нои, у ко јој сам ис ти цао раз ли ку из ме ђу при род них ства ри и 
ве штач ких ци ви ли за циј ских. За тим, у књи зи По на ша ње из 1981. у мно гим пе сма ма 
го во рим о жи вим би ћи ма и њи хо вој угро же но сти. Он да исте го ди не пи шем Сви у при-
ро ду, ко ја је би ла ди рект но осми шље на као еко ло шка, о ве штач кој при ро ди и не до-
стат ку пра ве при ро де у на шим жи во ти ма, са до ста ка та стро фич них сли ка и ви зи ја, па 
он да збир ку Апа у рин 1983. и 1984. где је јед на по ло ви на књи ге по све ће на по ку ша ју 
до ди ра, ко му ни ка ци је са дру гим људ ским би ћем, а у дру гој се го во ри о угро же но сти 
при ро де и мо гу ћој ка та кли зми.

Ина че де ве де се тих го ди на про шлог ве ка об ја вио сам књи гу еко ло шке по е зи је но-
во сад ских пе сни ка под на сло вом Пи та ње жи во та, што је још до дат ни ан га жман на 
том по љу, от кри ти еко ло ги ју у сти хо ви ма са вре ме них пе сни ка, про чи та ти све то. По-
ма гао ми је ко ле га Дра ган Ма то вић.

Из вео сам на при мер 1984. у Бе о гра ду па 1985. у Но вом Са ду пер фор манс „Љу бав” 
где сам на ма пи све та ми ло вао кон ти нен те, мо ра, ре ке и пла ни не, пре но се ћи по сред но 
љу бав на пла не ту. 

Имао сам еко ло шке те ме и раз ми шља ња на ни зу штам па них раз глед ни ца 1984. али 
су сним ци на пра вље ни ра ни је. Ре ци мо рад „Fri ends” (При ја те љи), где сам за гр лио ста-
бло ве ли ког др ве та у Фу то шком пар ку, па рад „To uch” (Do dir), где се ви ди мо ја ру ка 
ка ко до ди ру је снег на ко ри др ве та, па раз глед ни ца са фо то гра фи јом оти ска да ту ма на 
ла ти ци бе ле ру же, ко ји су ге ри ше про ла зност и кон такт од ре ђе ног да ту ма ка да је ру-
жа би ла у нај леп шем об ли ку, па он да „Ју че у 19,26 по гле дао сам ме сец” 1983, па ну ди-
стич ка раз глед ни ца где са по ро ди цом сто јим на сте ни у мо ру итд. Те раз глед ни це, уз 
оти ски ва ње од го ва ра ју ћих пе ча та, слао сам ши ром све та на из ло жбе, за ча со пи се, и 
при ја те љи ма, та ко да сам ши рио иде ју зна ча ја при ро де. 

Та ко ђе од 1985, ка да сам на ба вио По ла ро ид Cx-70 ка ме ру, ре а ли зо вао сам не ко ли-
ко се ри ја ра до ва. „Смрт око очи ју” и „Dan ger” (Опа сност) има ле су сна жну еко ло шку 
по ру ку. У пр вој сам су прот ста вљао при род не (ерот ске) и ве штач ке објек те, а у дру гој 
сам сни мао жи во ти ње и биљ ке и њи хо ву угро же ност ра зним узро ци ма (од стра не 
чо ве ка).

М. Ђ.: Да ли сте као уред ник ли ков ног про гра ма Три би не мла дих ор га ни зо ва ли из ло-
жбе и на сту пе не ким нео а ван гард ним умет ни ци ма?

А. Т.: Нео а ван гар ди сте, бар ове ов де у Но вом Са ду, ни сам сма трао по што ва о ци ма 
при ро де јер то што су ра ди ли би ло је вр ло не при род но, ин те лек ту ал но, ар ти фи ци јел но 
и ра ци о нал но.

Пра вио сам из ло жбе Дра га ну Мо јо ви ћу, Ев ге ни ји Дем ни ев ској, Че до ми ру Ва си ћу, 
Ве сни Зла ма лик, Ми ла ну Ста ше ви ћу, јер су они ве ли ча ли сна гу при ро де. Али, до ла зи-
ла ми је Бог дан ка По зна но вић са не ким пред ло зи ма екс пе ри мен тал них умет ни ка, 
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ко је сам од би јао. Гру па ОХО та да ви ше ни је по сто ја ла, а По ро ди ца би стрих по то ка је 
би ла да ле ко у шу ми, па ни сам имао кон так те са њи ма, али да су се по ну ди ли ве ро ват но 
бих их при хва тио. Ина че, увр стио сам По ро ди цу би стрих по то ка у је дан мој ка сни ји 
ју го сло вен ски из ло жбе ни про је кат из 1988. под на зи вом „Умет нич ко – етич ко” у окви-
ру Сом бор ске ли ков не је се ни, а по сле је пре не та и у Но ви Сад. Ве о ма це ним њи хов 
на чин жи во та и до след ност иде ји, као и по све ће ност ду хов ним ди мен зи ја ма.

М. Ђ.: Сма тра те да су, ге не рал но гле да но, вој во ђан ски нео а ван гар ди сти, у скла ду 
са вла сти тим ак ти ви стич ким и ан та го ни стич ким ка рак те ром, анар хи стич ки и ни-
хи ли стич ки ру ши ли до ми нант ни вред но сни по ре дак, од но сно ра ди кал но не ги ра ли 
по сто је ћу ствар ност, али да су се па ра док сал но су о ча ва ли са про бле мом не до стат ка 
про гра ма? Ко је су по Ва шем ми шље њу по зи тив не осо би не и трај не кул тур не вред но сти 
нео а ван гард не умет но сти и по че му сте се бит но раз ли ко ва ли од оста лих ак те ра те 
но ве, екс пе ри мен тал не и про гре сив не сце не се дам де се тих?

А. Т.: Имам је дан за ни мљив текст за пи сан у свом днев ни ку из ја ну а ра 1975. ка ко 
сам се са Бог дан ком По зна но вић, код ње у по се ти, су ко био око те кон цеп ту ал не вр сте 
умет но сти, ко ју сам мо гао око се бе да ви дим. Има до ста тек ста, али украт ко ре као сам 
јој да ти умет ни ци „су ви ше це не сво ју спо соб ност ми шље ња. То су ве жбе мо зга, ду хо-
ви та раз ми шља ња, по сма тра ња ства ри са за ни мљи вих та ча ка, као ру ше ње кон вен-
ци ја, уста ље ног... То је све не га ти ви стич ки, раз врат но, бес циљ но, не мо рал но и не су-
штин ски за чо ве ко во ду хов но и дру штве но би ће. То је све раз би ја ње, раз вод ња ва ње 
жи вот них си ла, је дан ћор со как, ко ји мо же у пр ви мах би ти за ни мљив, али ко ји ни је у 
скла ду са су шти ном чо ве ка”. Ето, то сам јој из ме ђу оста лог ре као, био сам до ста оштар, 
али ми слим да ме је раз у ме ла јер је и ње на умет ност увек би ла окре ну та чо ве ку, ду ши, 
љу ба ви, без об зи ра ко је ме ди је је ко ри сти ла.

Про блем је ка кве вред но сти ну диш уме сто ста рих вред но сти. Ни је до ста са мо ру-
ши ти, а мно ги су се ти ме ин фан тил но за до во ља ва ли. Чи стом про во ка ци јом, не га ци јом 
и вре ђа њем ау то ри те та. За то су и ма ло тра ја ле те нео а ван гар де код нас. Бр зо су се 
ис пу ца ли, ис тро ши ли, а не ки су се ка сни је и до бро про да ли.

Вред ност кон цеп ту а ли зма уоп ште, у чи та вом све ту, би ла је у де ма те ри ја ли за ци ји 
умет нич ког објек та. Пр ви пут у исто ри ји умет нич ки рад ни је мо рао има ти ма те ри јал-
не осо би не. Мо гао се са сто ја ти од кон це па та, иде ја, схе ма, ста во ва, а ни је мо рао би ти 
из ра ђен у ма те ри ја лу. Ту је као на ста вак би ла по ја ва умет но сти по на ша ња, бо ди ар та 
– те ле сне умет но сти, хе пе нин га, од но сно сва ка ма ни фе ста ци ја обич ног жи во та мо гла 
је би ти про гла ше на за умет ност. То је во ди ло умет ност из естет ских у мен тал не сфе ре, 
а да ље у ду хов не сфе ре. Кон цеп ту а ла је би ла пре лом ни тре ну так, пре крет ни ца, јед но 
ве ли ко осло ба ђа ње од ро бо ва ња до та да шњим ме ри ли ма вред но сти де ла у ко ји ма је 
би ла ва жна ве шти на ко јом је ура ђе но, ње гов из глед и уло же ни ма те ри јал. Кон цеп ту-
ал на умет ност је би ла јеф ти на, не ко мер ци јал на и не ма те ри јал на, да кле, не ма ни пу ла-
тив на, не до дир љи ва за раз не „струч ња ке” и тр гов це, ку сто се и му зеј ске рад ни ке. 
Зба ци ва ње ве ков ног ро бо ва ња ка но ни ма...

М. Ђ.: Да ли Ва ши дру штве но ан га жо ва ни мул ти ме ди јал ни фо то-пер фор ман си и 
умет нич ке ак ци је та ко ђе по сво јој су шти ни при па да ју нео а ван гард ним умет нич ким 
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стра те ги ја ма вој во ђан ске ал тер на тив не сце не, ко ја исту па из тра ди ци о нал них из-
ла гач ких про сто ра и про тив до ми нант ног ака дем ског дис кур са у кул ту ри?

А. Т.: Ка да сам се вра тио из Пра га пот пу но сам се по све тио ме ди ју фо то гра фи је. 
Ишао сам у Ма ђар ску да ку пим по вољ ни је та да нај бо љи ја пан ски фо то-апа рат Ми нол-
ту СРТ 101 са ре флек сним објек ти вом где сам ре ал но мо гао да ви дим шта ће ис па сти 
од сним ка. По чео сам да ра дим ве ће фор ма те А3 и не где 1978. имао спрем ну из ло жбу 
тих ра до ва. На не ке фо то гра фи је до да вао сам тек сто ве ле тра се том, на не ки ма сам 
ин тер ве ни сао ту ше ви ма у бо ји. На жа лост, та из ло жба ми се ни ка да ни је оства ри ла у 
це ли ни, не го сам из ла гао са мо по је ди не ра до ве из те се ри је на нео а ван гард ној ли-
ков ној ко ло ни ји ТАКТ у Те ме ри ну, где су из ла га ли углав ном ма ђар ски нео а ван гар ди сти 
и где сам од 1978. на њи хов по зив уче ство вао сва ке го ди не, не где до 1988. 

Ина че, ту је до ла зи ла пу бли ка на кло ње на нео а ван гар ди, а умет ни ци оку пље ни око 
ТАКТ-а су би ли углав ном мла ђи Ма ђа ри. Ста ри Јо жеф Ач умет ник и кри ти чар из днев-
ног ли ста Ма ђар со (Magyar Szó) пи сао је о из ло жба ма по ми њу ћи и мо је ра до ве, а о 
мом ства ра ла штву су, та ко ђе у истим но ви на ма, пи са ли Ја нош Си ве ри и Ла сло Пе тер. 
За ни мљи во је да сам пр ве при ка зе сво је нео а ван гар де до био од Ма ђа ра. Ка сни је су 
есе је о мо јим фо то гра фи ја ма об ја ви ли у Ма ђар соу Фе ренц Де ак и Ото Тол наи, а у Гла су 
омла ди не Ла сло Ке ре кеш, ис так ну ти ин те лек ту ал ци ов да шњих Ма ђа ра. Да по ме нем и 
да ме је Слав ко Мат ко вић, осни вач су бо тич ке аван гард не умет нич ке ску пи не „Бош+Бош” 
(Bosch+Bosch), по звао 1993. да уче ству јем на ли ков ној ко ло ни ји у Сен ти, оку пив ши све 
нео а ван гар ди сте у же љи да ожи ви дух те не ка да пр ве и нај на пред ни је ли ков не ко ло-
ни је у Ју го сла ви ји, осно ва не 1963. где су се ши ри ле нај но ви је иде је о умет но сти. Ина че 
Мат ко вић ми је не где осам де се тих на пи сао пи смо у ко ме је ре као да би ме по звао да 
бу дем члан гру пе „Бош+Бош” да је ра ни је са знао чи ме се ба вим и шта ра дим. Имао сам 
част да ми он 1992. ор га ни зу је са мо стал ну из ло жбу у га ле ри ји Град ске би бли о те ке у 
Су бо ти ци, где сам при ка зао сво је пер фор ман се на ве ли ким прин то ви ма. Он лич но је 
до шао у Но ви Сад по мо је ра до ве, а по сле из ло жбе ми их је до ве зао ку ћи. 

Го ди не 1977. ура дио сам се ри ју фо то-пер фор ман са, од но сно сни мао сам се бе у 
про во ка тив ним по за ма са алу зи јом на сек су ал ност, смрт и пер вер зи ју, где сам се ма-
ски рао, ко сти ми рао и по зи рао пред ка ме ром сни ма ју ћи са мог се бе. На ра ду ко ји 
но си на слов „Са мо у би ство” у јед ној ру ци др жим отво ре ну ду пле ри цу пор но-ча со пи-
са, а у дру гој пи штољ упе рен у сле по оч ни цу, али је на цев на ву чен кон дом. Ка сни је 
сам тај рад штам пао као раз глед ни цу и слао у чи тав свет, на из ло жбе, за ча со пи се итд. 
Штам пао сам и рад „Ка ко то из гле да от по за ди?” („What is it li ke from be hind?”) где имам 
на ву че ну жен ску ча ра пу на ко су, из уста ми цу ри крв (цр ве ни туш), а др жим ерот ски 
ча со пис, и та ко ђе га слао у свет. То су ра до ви ко ји ис пи ту ју ду бо ке људ ске на го не, 
кон флик те и не при ла го ђе но сти, a под сти чу на раз ми шља ње.

Го ди не 1979. ура дио сам и фо то-ак ци ју „Из ло же ност” (Dis play). На те ра си ис пред 
ста на ста јао сам око по ла са та из ло жен ко смо су, ути ца ји ма не ба, сун ца и ва зду ха. По-
ру ка ра да је ва жност сје ди ња ва ња са еле мен ти ма и отво ре но сти пре ма све му. Ту 
фо то гра фи ју ка сни је сам штам пао као ау тор ску раз глед ни цу и слао на раз не из ло жбе 
и за ча со пи се у све ту. Те го ди не у ле то ура дио сам не ко ли ко за ни мљи вих ак ци ја у јав-
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ном про сто ру. Сни мао сам са сво га бал ко на зву ке ули це ка да је нај про мет ни ја, жа гор 
љу ди, мо то ре во зи ла у Змај Јо ви ној ули ци, где ми је гле дао бал кон (са да Га ле ри ја 
„Злат но око“), а ули ца је би ла вр ло про мет на та да, и он да сам тај сни мак, са ја ких звуч-
ни ка по ста вље них на бал кон, пу штао око по но ћи, ка да су ули це са свим пра зне. То је 
би ло не што у сми слу збу њи ва ња, ак ци ја ко је сам ра ни је ра дио, да про ла зни ке или 
ста на ре те ули це збу ни у то до ба но ћи да се чу ју зву ци днев не вре ве. 

Та ко ђе сам уве че на фа са ду ку ће на су прот ној стра ни ули це пу штао слајд про јек-
ци ју ли ца сво је пе то ме сеч не ћер ке, да дам зна чај том ство ре њу, да је ви ди јав ност.

Имам из те го ди не и ски цу ак ци је слајд про јек ци је сним ка фа са де па ри ског Бо бу ра, 
цен тра но ве умет но сти са ка рак те ри стич ним це ви ма у ра зним бо ја ма, чи ји слајд сам 
имао, и же лео да га про јек ту јем уз зву ке ам би јен та тр га око Бо бу ра. На жа лост, ни сам 
ус пео бр зо да до би јем звуч ни сни мак ули це, па ак ци ју ни сам из вео.

М. Ђ.: У Ва шој по е зи ји су, по мом ми шље њу, не ки кри ти ча ри по гре шно пре по зна ли 
пост мо дер ни стич ки од нос пре ма исто риј ској ствар но сти, док она за пра во пред ста-
вља симп том ду бо ке кри зе мо дер не, али не и од у ста ја ње од ње них основ них про све ти-
тељ ских иде ја и вред но сти, са же тих у уто пиј ском мо мен ту оп ти ми стич ке ве ре у 
про грес и ху ма ни ју бу дућ ност чо ве чан ства? Да ли се су шти на Ва шег књи жев ног ства-
ра ла штва ипак мо же аде кват но раз у ме ти са мо уви дом у це ли ну Ва ше ан га жо ва не 
умет нич ке прак се, ко ја је за циљ има ла ука зи ва ње на ра зно ли ке по јав не об ли ке оту ђе ња 
чо ве ка и не га тив но сти са вре ме не ци ви ли за ци је?

А. Т.: И у свом књи жев ном ра ду као Ан дреј Жи вор и у сво јој ви зу ел ној и мул ти ме-
диј ској умет но сти као Ан дреј Ти шма про ла зио сам кроз раз не фа зе, али сва ка ко да је 
ствар ност би ла са гле да ва на јед ним очи ма и про ми шља на истим мо згом та ко да се те 
ства ри не мо гу раз два ја ти. Ре као бих да је тач на кон ста та ци ја да сам кроз сво је кон-
кре ти стич ке екс пе ри мен те ру ше ња тра ди ци је и фо р мал на ис тра жи ва ња књи жев но-
сти, ко ја су ишла до кон цеп ту ал них де фи ни ци ја, па до ка сни јих фа за жи вот ни јих те ма, 
на кра ју и фи ло зоф ских, увек те жио уста но вља ва њу и не го ва њу људ ских вред но сти 
и ви ших сфе ра ду ха у при сту пу жи во ту и суд би ни, па и ве ћој бри зи за при ро ду, ко ја 
је угро же на, а са мим тим и чо век.

М. Ђ.: Ко ји књи жев ни ци и ко је по е ти ке су нај ви ше ути ца ле на Ваш ли те рар ни из раз, 
про гла шен од стра не не ких до ма ћих кри ти ча ра за ори ги нал ну по ја ву, и да ли би сте 
из дво ји ли не ког са вре ме ног пи сца чи ји рад пра ти те?

А. Т.: Из на шег окру же ња ра них се дам де се тих го ди на, ка да сам пра вио сво је пр ве 
кон кре ти стич ке за пи се, оду ше вљен сам био по ет ским ис тра жи ва њи ма Во је Де спо то ва, 
а ка сни је се сре ћем са са вре ме ним аме рич ким пе сни ци ма пре ко Вла ди ми ра Ко пиц ла, 
ко ји их је упра во пре во дио, као и са сти хо ви ма Пе те ра Ханд кеа у јед ној књи зи из да тој 
у За гре бу (Жи вје ти без по е зи је, 1979), ко ји су ми отво ри ли по ље сло бо де ства ра ња у 
ко је сам се при род но усе лио и мно го пи сао, сва ко днев но. Пи са њу сам био по све ћен 
око два де сет го ди на, а он да се де ве де се тих го ди на про шлог ве ка вра ћам ли ков ним 
ме ди ји ма, ма да сам их и до та да па ра лел но ра дио, а пи са ње на пу штам, та ко да да нас 
не пра тим књи жев ност.
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Suzan Sontag М. Ђ.: У че му се бит ном раз ли ку ју, а по че му су слич не, ге не ра ци је нео а ван гард них 
вој во ђан ских књи жев ни ка, ко ји ма и Ви при па да те, од оних ко ји ма је при па дао Ваш отац 
и да ли је би ло про бле ма у ко му ни ка ци ји са њи ма и у ме ђу соб ном раз у ме ва њу?

А. Т.: Те две ге не ра ци је не ма ју ве зе јед на с дру гом, ба рем што се пи са ња ти че. Дру-
ге су те ме, по бу де, је зик и сти ло ви. Ме ни је би ло ин те ре сант но да ства рам не што 
но во, до та да не ви ђе но, за шта је тре ба ло до ста хра бро сти да се на пи ше па по сле и 
об ја ви. Ме ђу тим, мо гу да ка жем да је мој отац Алек сан дар Ти шма имао ин те ре со ва ња 
и за ту но ву књи жев ност, пра тио је ства ра ла штво мла дих пе сни ка и про зних пи са ца, 
па и мој рад, а да вао ми је и по др шку. Ди вио се ла ко ћи ко јом сам пи сао, јер сам јед но 
вре ме пи сао са мо крат ке при че, ко је сам му до но сио на чи та ње. Ве о ма су му се до па-
ле и чак ми је у јед ном мо мен ту по кло нио сво ју пи са ћу ма ши ну (ко ју сам до та да по-
зајм љи вао од ње га за сва ки текст) да бих је увек имао при ру ци. Али, и ње го ве ко ле ге, 
ре ци мо Вас ко По па и Па вле Угри нов, ве о ма по хвал но су се из ра зи ли о мо јој пр вој 
књи зи До ку мент (Ма ти ца срп ска, 1980) што су ис ка за ли у пи сми ма мом оцу, а Мла ден 
Ле ско вац ме тим по во дом по звао код се бе на раз го вор, ма да је то би ла са свим кон-
кре ти стич ка по е зи ја са пре пи са ним ра зним на сло ви ма, ре че ни ца ма из уџ бе ни ка, 
упут стви ма за упо тре бу, по пи сом пред ме та итд., ко ји су ста вље ни у кон текст књи ге 
по е зи је до би ја ли са свим но ви, уни вер зал ни сми сао. Хо ћу да ка жем да ве ли ки умо ви, 
умет ни ци, мо гу да схва те и оне дру га чи је и пру же им по др шку док „од ра ста ју”, он да 
ка да им је нај по треб ни ја.

М. Ђ.: Об ја ви ли сте три на ест књи га про зе и по е зи је, а не ке од њих су и пре ве де не. 
Углед ни до ма ћи књи жев ни ци и ли те рар ни кри ти ча ри су у сво јим при ка зи ма из но си ли 
ве о ма по зи тив не кри тич ке оце не и ва ло ри за ци је Ва ших књи жев них де ла и це ло куп ног 
опу са. Ка ква је би ла ре цеп ци ја Ва шег ли те рар ног ра да у ино стран ству и са ким сте 
са ра ђи ва ли на ме ђу на род ној књи жев ној сце ни?

А. Т.: У пи та њу је пе ри од од око два де сет го ди на ин тен зив ног ба вље ња књи жев ним 
ра дом и ма ло је ов де про сто ра да бих опи сао сву ту ре цеп ци ју, јав не на сту пе, при ка зе 
у но ви на ма и ча со пи си ма, по др шке и на па де, по ле ми ке. Би ло је то уз бу дљи во вре ме и 
дра го ми је да сам оп стао као пи сац и до гу рао до књи ге иза бра них пе са ма. Сва ка мо ја 
књи га пе са ма би ла је дру га чи ја, уна пред пла ни ра на као про је кат, не ка да бих уна пред 
од ре дио и број пе са ма ко ји тре ба да има јер су ми бро је ви би ли ва жни. И сва ка је 
има ла дру гу, но ву те му и дру ги на чин пи са ња. Та ко да сам от при ли ке ис про бао све 
мо гућ но сти и по е зи је и про зе, ко ју сам та ко ђе об ја вљи вао у ча со пи си ма и књи га ма.

У ино стран ству сам имао леп при јем, па је мо ја књи га Ре клам ни па нои, пр во бит но 
иза шла у Ма ти ци срп ској 1983, об ја вље на у Па ри зу 1994. у вр сном пре во ду Жи во ји на 
Жи вој но ви ћа. У Кул тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу имао сам див ну про мо ци ју те књи-
ге, ко ја је тра ја ла пре ко два са та. Из бор пе са ма из те исте књи ге об ја вљен ми је 1988. 
го ди не на Уни вер зи те ту Ко ло ра да у Аме ри ци у пре во ду на ен гле ски на шег углед ног 
пре во ди о ца и пе сни ка Алек сан дра Неј ге ба у е ра, као и на пор ту гал ском у пре во ду та-
мо шње про фе сор ке и пе сни ки ње Те ре зин ке Пе ре и ре. До жи вео сам за и ста ле па при-
зна ња и зве зда не тре нут ке ко ји се пам те.
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Suzan Sontag М. Ђ.: Књи гу иза бра них пе са ма об ја ви ли сте 2006. го ди не. Да ли при пре ма те но ву 
збир ку и ка ко ви ди те од нос по е зи је пре ма ви зу ел ним умет но сти ма, ко ји ма сте се нај-
ви ше ба ви ли и да ли по Ва шем ми шље њу по сто ји не ка вред но сна хи је рар хи ја у умет-
нич ким из ра зи ма?

А. Т.: По след њих го ди на ве о ма рет ко осе тим по тре бу да за пи шем не ку иде ју, или 
осе ћа ње у фор ми пе сме, али ипак се то по вре ме но де ша ва и та да на ста ју до бра по ет-
ска оства ре ња. Имам до ста нео бја вље них пе са ма, на ку пи ле су се с го ди на ма. Али као 
што ка же те, пре о ку пи ран сам ви зу ел ним умет но сти ма, па и ди ги тал ном му зи ком 
по след њих го ди на. Епи зо да са књи жев но шћу до шла је спон та но, као осве же ње и про-
ме на у од но су на оно што сам ра дио као ли ков но шко ло ва ни про фе си о на лац. Ипак, 
реч мо же да ис ка же не ке ства ри ди рект ни је не го сли ка, ба рем ка да се о ми сли ма и 
емо ци ја ма ра ди. Али, ви зу ел на умет ност има пред ност ди рект но сти, бр зе са гле ди во сти 
и уни вер зал но сти је зи ка, па ми она у вре ме гло ба ли за ци је да је нај бо ље мо гућ но сти 
за ре а го ва ње. Зна чи, ства рам ка ко ми на дах ну ће дик ти ра и ко ји умет нич ки ме диј ми 
у да том мо мен ту нај ви ше од го ва ра, а не пра вим ме ђу овим из ра зи ма ни ка кву хи је-
рар хиј ску раз ли ку.

М. Ђ.: Шта је за Вас по е зи ја по сво јој су шти ни и ка ко ви ди те ње ну бу дућ ност, ако 
је има?

А. Т.: По е зи ја је у све му, да кле, у по ја ва ма, у сли ка ма, у тек сто ви ма. Тре ба је са мо 
зна ти уо чи ти, то је сва ве шти на, а по мом ми шље њу то је тре ну так ка да схва ти мо да 
од ре ђе ни склоп ре чи или сли ка, све јед но, од ра жа ва су шти ну и сми сао ег зи стен ци је. 
Та да по те же мо пе ро, па пир, ка ме ру, та блет, и бе ле жи мо то ста ње, те од но се, ни је бит но 
ко јим сред стви ма или је зи ком, са мо да их са чу ва мо од за бо ра ва, јер су бит ни за нас 
и за оне ко ји до ла зе.


