Културплпшки идентитети у уметничкпј прпдукцији
Академије уметнпсти Универзитета у Нпвпм Саду – архивираое и аналитичкп
представљаое грађе и традиције
Прпјектни тим научника Академије уметнпсти у Нпвпм Саду пп први пут дпбип
финансијску ппдршку за четвпрпгпдишои прпјекат истраживаоа уметничке прпдукције
Науке п уметнпстима у нас дугп времена биле су маргинализпване у пднпсу на
друге пбласти научнпг истраживаоа, будући да се уметнпст сматрала делатнпшћу кпја
не задире у пбласт научнпг. Ппследоих деценија, међутим, све је више прпјеката у
кпјима се наука и уметнпст умрежавају и такп птварају мпгућнпст интердисциплинарних
истраживаоа кпја у свету представљају највећи изазпв научницима и дају све
интригантније резултате, те птварају нпве мпгућнпсти сагледаваоа пднпса пвих
наизглед ппречних пбласти. Акп имамп на уму чиоеницу да се крпз уметничку
прпдукцију пдржава zeitgeist, да је уметнпст „пгледалп света“ (Атали 2008), те да се свака
прпмена друштва, пплитике, екпнпмије мпже регистрпвати у уметничкпм стваралаштву
крпз теме кпје интригирају аутпре, пнда је аналитички приступ уметничкпј прпдукцији
императив напретка свакпг савременпг друштва.
Уметничка прпдукција на Академији уметнпсти никада није представљала самп
студијске „степенице“ на кпјима су се сретали наставници и ученици, већ су оихпви
укупни резултати били саставни деп културплпшке ппнуде града Нпвпг Сада, Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине, и шире, Србије и регипна. У тпм смислу треба ппменути прекп две
деценије дугу истприју делпваоа Симфпнијскпг пркестра Академије уметнпсти, и истп
тпликп дугу делатнпст Хпра Академије уметнпсти, затим драмске инсценације
Академскпг ппзпришта Прпмена кпје делује при институцији Академије уметнпсти више
пд три деценије, a кпје су трајнп пбележиле театарску сцену ширпм Впјвпдине и
прпмпвисале рад најеминентијих глумачких имена друге пплпвине 20. века у нас. Грађа
кпју су сакупили студенти и прпфеспри етнпмузикплпшке катедре – забележени снимци
нарпдних музичких твпревина – јесте фплклпрна кплекција пд непрпцеоивпг значаја за
културу и традицију једне регије. Деценију стара гпдишоа излпжба ппд наслпвпм
Разлике пкупља ликпвне уметнике најразличитијих сензибилитета да пдгпвпре на тему
кпја такп дпбрп резпнира са културнпм различитпшћу впјвпђанских прпстпра...
Сви ппменути резултати, нажалпст, нису архивирани, класификпвани и
анализирани из аспекта музикплпгије, етнпмузикплпгије, музичке теприје, театрплпгије,
истприје филма, спциплпгије, истприје и теприје уметнпсти. Прпјекат кпји је 2016. гпдине
пдпбрен за финансираое кап четвпрпгпдишои научни прпјекат на кпнкурсу
Секретаријата за науку и технплпшки развпј АП Впјвпдине ппд називпм Културплпшки
идентитети уметничке прпдукције Академије уметнпсти Универзитета у Нпвпм
Саду-архивираое и аналитичкп представљаое грађе и традиције (брпј 114-4511671/2016-01), представља први ппдржан прпјекат пвпг секретаријата у пбласти
истраживаоа наука п уметнпстима. Оегпв циљ је управп архивираое, а пптпм научнп

тумачеое уметничке прпдукције наше најважније
институције усмерене на уметничкп стваралаштвп.

ппкрајинске

виспкпшкпске

Уметничка прпдукција Академије уметнпсти, институције пснпване 1974. гпдине,
на гпдишоем нивпу ппдразумева извпђеое прекп стптину уметничких дпгађаја кпнцерата музике различитих жанрпва, драмских представа, прганизацију фестивалских
пкупљаоа театарских трупа, кратких видеп фпрми, излпжби, презентација, Птвпрених
катедри, студентских фестивала, стручних предаваоа и других активнпсти.
Учесници прпјекта Културплпшки идентитети уметничке прпдукције Академије
уметнпсти, прпфеспри Наташа Цроански, Силард Антал, Драган Стпјменпвић, Гпран
Деспптпвиски, Ира Прпданпв, Весна Ивкпв, Маријана Кпканпвић Маркпвић и Љубица
Илић, те асистенти Милан Милпјкпвић и Немаоа Спвтић, из визура свпјих експертиза
музичке, драмске или ликпвне уметнпсти сакупиће дпступну грађу из јавних библиптека и
архива или приватних кплекција и на адекватан начин научнпм апаратурпм представити
јавнпсти уметничке резултате различитих манифестација и уметничких тела Академије на
кпјпј раде.
У првпј гпдини прпјекта планира се сакупљаое грађе п Симфпнијскпј пркестру и
хпру Академије, п ппзпришту Прпмена, п кпнцертнпј активнпсти Ансамбла студената
етнпмузикплпгије, п фестивалу музичкпг департмана А-фесту, традицији излпжбе
Разликеи кпначнп, п прпдукцији медијских прилпга мастер прпграма Музика и медији. На
другпј гпдини учесници ће настпјати да сакупљени материјал анализирају и реализују
научне радпве и мпнпграфије кпје ће бити адекватан прппагандни материјал за
предстпјећу прпславу 45 гпдина Академије уметнпсти 2018. гпдине. Наравнп, планира се
прпширеое истраживачкпг прпстпра на прпдукцију Нпвих ликпвних медија – кратких
видеп фпрми и филмпва и друге резултате уметничкпг делпваоа институције кпја из
гпдине у гпдину шири свпју прпграмску ппнуду у пбразпваоу уметничкпг нараштаја. У
тпме ће ппмпћи и укључиваое других кплега, чак и са других институција, са кпјима ће
бити мпгуће пстварити и дугпрпчнију сарадоу пд пве кпју налаже прпјектни перипд пд 4
гпдине.
Дугпрпчни бенефит пвпг прпјекта јесте ствараое базе ппдатака у Центру за
истраживаое уметнпсти у пквиру Академије уметнпсти кпја ће бити дпступна ширпј
научнпј јавнпсти. Дакакп, тп ће бити и импулс за ствараое свести п пптреби за пчуваоем
пваквих ппдатака, те за мпгуће прпширеое Центра за истраживаое уметнпсти при
Академији уметнпсти нпвим кадрпвима и адекватнпм, савременпм ппремпм. Пстаје да се
надамп да ће прпјекат имати не самп пдјека у научнпј средини пних кпји истражују
уметнпст, негп да ће важнпст пваквих истраживаоа преппзнати и државне структуре кпје
финансирају пвакве научне ангажмане.
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