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Историјски архив Београда

Коришћење архивских ризница 
у уметничком стваралаштву

 Сажетак: Коришћењу архивске грађе у 
уметничком стваралаштву до сада није посвећи-
вана већа пажња. Ово питање не само да је ос-
тало скрајнуто у теоријским промишљањима у 
архивистици, већ је уочљив и веома мали број 
примера употребе архивалија у креативном и 
ства ралачком процесу, па чак и врло мали број 
долазака корисника с таквом намером у архивске 
институције. Стога ће наредна разматрања има-
ти за циљ да кроз неколико практичних примера 
оцртају теоријски оквир за промишљање овог 
про блема, са једне стране из перспективе ар-
хивистике, а са друге стране из угла корисника. 
 Кључне речи: архиви, архивистика, архив-
ска грађа, култура, уметност, културно-просветна 
делатност, теорија и стваралаштво

 Архивске колекције могу да инспиришу и 
подстакну креативност, омогућујући корисни-
цима да сазнају ствари о различитим периодима 
прошлости и погледају историјске објекте директ-
но. Видети како је нешто у прошлости настајало, 
или замислити шта је могло инспирисати креато-
ра, а у крајњој линији суочити прошлост са сада-
шњошћу, може бити веома добар начин за маш-
товито бављење савременим појавама. И док је у 
историографском приступу архивским докумен-
тима и њиховој интерпретацији циљ спознавање 
прошле стварности у што реалнијим оквирима, 
дотле у уметничком приступу то не мора нужно 
бити тако. Управо из прве чињенице произилазе 
могућа ограничења у креативном коришћењу ар-
хива и архивске грађе. 
 Из перспективе архивиста, као особа профе-
сионално задужених да сачувају контекст настанка 
и органску припадност архивалија, разумљивo je 
да они могу бити резервисани у погледу уметни-
чког приступа интерпретације документа, погото-
во на начин који свесно занемарује пратеће ин-
формације и податке настале у процесу сређивања. 

1 Margot Note, Creative Use of Archives, Lucidea, March 07, 2022, https://www.margotnote.com/blog/creative-use (18. 
VIII 2022).

2 Етички кодекс архивиста је усвојен на генералној скупштини Међународног архивског савета у Пекингу 6. 
септембра 1996. године и доступан је на 24 различита језика на веб презентаицји МАС-а. Видети: International 
Council on Archives, ICA Code of Ethics, https://www.ica.org/en/ica-code-ethics (22. VIII 2022).

3 M. Note, Creative Use of Archives...
4 International Council on Archives, ICA Code of Ethics…

На ово је већ указала америчка архивисткиња 
Марго Ноут (Margot Note), с правом истичући да 
изостављање контекста у руковању документима 
од стране уметника може имати утицаја на будуће 
разумевање и (ре)интерпретацију оригиналне ар-
хивске грађе. Стога архивисти могу посматрати 
креативно коришћење архива као непосредни на-
чин да се елиминише њихова интелектуална кон-
трола над архивском грађом.1 Уколико имамо на 
уму да „архивисти вреднују, одабирају и чувају 
архивску грађу у њеном историјском, правном и 
административном контексту, уз поштовање 
принципа провенијенције, омогућавајући тако 
да се очувају и јасно уоче изворни односи међу 
документима“,2 јасно је да „уметничка слобода” 
може суочити архивисте са различитим етичким, 
политичким и професионалним изазовима.3

 Резервисаност и нелагодност у погледу опас-
ности од погрешног тумачења архивских докуме-
ната и њиховог представљања у јавности без ин-
телектуалне контроле од стране архивиста, ни у 
ком случају не би требало да изазову тензије на 
линији архива и њихових корисника. Тим пре ако 
имамо на уму фундаменталне принципе савреме-
не архивистике који налажу да архивисти требају 
да обезбеде, подстичу и промовишу континуира-
ну доступност архивске грађе. При томе се увек и 
доследно треба придржавати етичког кодекса који 
архивисте усмерава да потенцијалне кориснике 
треба обавестити о постојећим ограничењима код 
коришћења. У настојањима да помогну корисни-
цима и да подстакну на коришћење архивске грађе 
која им је предата на чување, архивисти би мора-
ли да поступају у складу са политиком установе, 
заштитом грађе, законским одредбама, правима 
појединаца, као и споразумима с дародавцима.4 
Водећи рачуна о проблемима који могу настати 
са донаторима услед коришћења архивске грађе 
у стваралачком процесу, поједини архиви дефи-
нишу јасне границе кроз политику коришћења и 
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приступа документима, као и кроз уговоре са до-
наторима. 
 Један од ретких, међу бројним и значајним 
личним и породичним фондовима Историјског 
архива Београда, који је према уговору са даро-
давцем имао клаузулу о ограничењу коришћења 
архивске грађе, јесте Легат Константина-Коче 
Поповића и Лепосаве-Лепе Перовић. Легат је 
преузиман у више наврата почев од 1981. годи-
не, а према жељи донатора био је под ембаргом 
до 2005. године, од када је слободно расположив 
истраживачима.5 Управо је ова архивска целина 
послужила као један од главних изворишта за 
настанак докторско-уметничког пројекта Архив 
између реалности и фикције ауторке Милице 
Ракић,6 а који је одбрањен као докторска дисер-
тација на Факултету ликовних уметности Универ-
зитета уметности у Београду 2018. године.7 Рад 
је настао с намером да се прикаже и приближи 
културна политика ФНР Југославије (1945‒1950) 
кроз доминацију социјалистичког реализма, који 
је у југословенској уметности био типичан при-
мер политичке уметности. У контексту истражи-
вања наше теме посебно истичемо ауторкине речи 
да је „архивска грађа у виду текстуалних записа 
као трагова прошлости послужила као подлога 
за настајање уметничког рада, указујући на исто-
рију коју треба поново представити или поново 
открити, а понекад и изменити.” Такође, истакну-
то је и да се „истраживањем покушало приказати 
како пронађена архивска грађа кроз деконструк-
цију и трансформацију може постати подлога за 
настајање уметничког рада чији визуелни садржај 
настаје на пресеку уметности и поезије, визуел-
ности и језика или гледања и читања.” 8

 Уметнички и практични сегмент овога рада 
је такође проистекао из рада са архивском грађом 
и резултирао вишемедијском просторном инста-
лацијом, односно „настанком уметничког архива 
и личног легата ДРУГарице Ракич” за чији је мо-
дел настанка послужио управо Легат Константина 

5 Поред личних и имовинско-правних докумената, преписке, фотографија и докумената делатности, Легат 
садржи и колекцију ордена, плакета и захвалница, колекцију од близу 400 грамофонских плоча, намештај и 
библиотеку. Грађа Коче Поповића садржи и материјалe који се односe на међуратни надреалистички покрет 
чији је Поповић био припадник и протагониста, а Лепа Перовић, која је сакупљала уметничка дела, архиву је 
предала слајдове, филмове и фотографије уметничких дела. Мирјана Обрадовић, Водич кроз легате, личне и 
породичне фондове, Историјски архив Београда, Београд 2017, 58–62. 

6 Београдска визуелна уметница Милица Ракић кроз перформанс, видео-рад, фотографију, наративе, инсталацију, 
псеудо-архивски амбијент... пропитује индивидуално и колективно памћење, сећања и идентитет. Учествовала 
на 30 самосталних изложби и на више од 400 групних у земљи и иностранству. 

7 Милица Ракић, Архив између реалности и фикције, вишемедијска просторна инсталација, Београд 2018. 
Доступно на: Национални репозиторијум Дисертација у Србији. https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10233 
(2. VIII 2022). Истраживање је започето у Архиву Југославије где је ауторка боравила у потрази за званич-
ном архивском грађом из периода Федеративне Народне Републике Југославије, „која нуди наизглед само 
естетско искуство или остатак идеја које су, у процесу архивирања, бележења и умножавања, постале на 
неки начин важније од остварених резултата (...) На тај начин социјализам постаје пародија на реализам, 
чијим се одступањем од реалности производи нови систем знакова, којим може да се послужи и сам уметник, 
играјући се његовом празнином.“

8 М. Ракић, Архив између реалности и фикције..., 4.

Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић. Пола-
зећи од назива легата, који „збуњује, јер се поред 
личног имена ‒ Константин, ауторовог имена – 
Коча, налази и име његове супруге, као траг о при-
суству Другог, који функционише ,са’ и ,у односу 
на његаʼ (мушкарац/жена)”, ауторка даље раз-
рађује поставку о занемарености женског писма, 
говора и деловања на постјугословенском просто-

Константин-Кочa Поповића и Лепосавa-Лепa 
Перовић на Брионима 1953. године. ИА Београда
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ру (јер је друштво прилагођено мушкој уметнос-
ти). За даљу разраду ове тезе ауторка је наишла 
на препреку у несређености архивске грађе Уд-
ружења ликовних уметника Србије, због чега су 
изостале детаљније и прецизније информације о 
тачном броју и политичкој активности жена/умет-
ница које су биле присутне на уметничкој сцени 
за време владавине идеологије социјалистичког 
реализма. Са друге стране, архивска грађа Ака-
демије/Факултета ликовних уметника у Београду 
је искоришћена за анализу и увид у статистику 
уписаних и дипломираних студената од оснивања 
1937. до 1950/51. године.9

 Свој уметнички поступак ова уметница обја-
шњава као преношење у садашњост своје субјек-
тивне исповести, стварајући тиме митологију о 
себи и испољавајући кроз њу социјалистичку иде-
ологију по себи и за себе. За потребе свог уметнич-
ког рада она експлоатише читав један идеолош-
ки дискурс у сврху настанка уметничког архива 
и личног легата. Као одговор на питање зашто је 
баш Легат Константина Коче Поповића и Лепоса-
ве Лепе Перовић из Историјског архива Београда 
изабран као модел за настанак личног уметничког 
легата, Милица Ракић образлаже тиме што је „на 
списку мртвих, он једино био мистериозно жив”.10

 Рад Милице Ракић представља значајан до-
принос у пропитивању коришћења архивске грађе 
у уметничком стваралаштву, поред осталога јер 
има јасно утемељену методолошку и теоријску 
основу, а коришћене су и компаративне методе 
истраживања. Посебно поглавље је посвећено ар-

9 М. Ракић, Архив између реалности и фикције..., 8–9, 33–34.
10 Ljiljana Maletin Vojvodić, Другарица Милица Ракич, intervju, u: ArtBox portal, https://artboxportal.com/milica-

rakic/ (23. IX 2022). 
11 М. Ракић, Архив између реалности и фикције..., 12–18.
12 Музички састав L.H.D. (Лада, Хрвоје, Динко) настао је крајем 2019. и почетком пандемијске 2020. године на-

кон гашења њиховог претходног бенда The Bambi Molesters, са којим су постигли значајну репутацију у свет-
ским оквирима опробавши се у жанру сурф рока, музичког правца који потиче из 1960-их. Репортаже и Бамби 
Молестерсима су објављене у многим познатим музичким часописима у свету, доспели су и на саундтрек 
култне серије Брејкинг Бед (Breaking Bad), a добитници су и седам дискографских награда Порин, најугледније 
дискографске награде у Републици Хрватској. 

13 Награђивани хрватски уметник Марко Тадић (Сисак, 1979), доцент на ликовном одсеку Академије ликовних 

хивској уметности у сврху именовања нове прак-
се у савременој уметности која показује интерес 
за архив изван државно-институционог значења. 
Теоријска промишљања ауторка илуструје приме-
рима од којих издвајамо филм Мистерије орга(ни)
зма Душана Макавајева који је настао „комбина-
цијом истинитог, лажног, документарног мате-
ријала и фикције.”11

 Још један од скорашњих примера како ар-
хивска грађа може послужити као подлога за 
настајање уметничког рада јесте видео спот за ну-
меру Tzar Of Premantura музичког састава L.H.D. 
из Сиска, у Хрватској, љубитељима сурф рока у 
свету познатији по своме претходном бенду The 
Bambi Molesters.12 Аутор најавног видео спота 
за њихов први албум Off the Grid (Изван мреже) 
уметник Марко Тадић13 је успешно искомбиновао 

Лична архива Милице Ракич, 
Легатске картице (2300 отисака)

Лична архива Милице Ракич, 
Поставка рада у галеријском простору
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технику стоп, или кадар-по-кадар анимације14, са 
oбјављеном архивском грађом из фото моногра-
фије о Сиску из 1960. год15, да би приказао из-
мишљени процес лечења и поправке града Сиска, 
који је изгубио некадашњу индустријску снагу и 
свеукупну лепоту. Након рата и приватизације на 
град се обрушила пандемија и земљотрес који је 
оставио ожиљке на урбаној структури. Међутим, 
порука уметника је да се покварене и заборављене 
ствари могу поправити.16 Фото материјал који је 
успешно укомпонован у причу приказује архивс-
ке снимке града Сиска са сценама које приказују 
трговачки центар, стамбене четврти, дечије иг-
ралиште, гимназију Владимира Мајдера Курта, 
фабрике, летњу башту ресторана. Можемо само 
претпоставити да би рад на побољшању најшире 
могуће доступности архивске грађе и промови-
сању њеног коришћења од стране архива и архи-
виста умногоме допринео да већи број уметника у 
радовима попут овога користи благо из архивских 
ризница.

 Поред коришћења архивске грађе и архив-
ских колекција за уметничку инспирацију и под-

уметности у Загребу. Делује у пољу цртежа, колажа, анимације и инсталације. Идеје гради на послератној 
утопијској архитектури и урбанизму модерне, док материјале за сценографске садржаје проналази у старим 
фотографијама са загребачких бувљака. Поред праксе слободног уметника ради и као водитељ бројних 
уметничких радионица за децу свих узраста, студенте и одрасле, где полазници користе и старе фотографије 
и други архивски материјал. 

14 Кадар-по-кадар или стоп-анимација (енгл. Frame-by-frame, stop-motion) је техника анимације која се користи 
како би одређени објекат изгледао као да се сâм креће. Између сваког снимљеног кадра, објекат се помера по 
мало, што ствара илузију покрета када се серија кадрова прикаже као једна целина. Стоп анимација се кори-
стила у раном раздобљу кинематографије ради дочаравања специјалних ефеката у играним филмовима.

15 Grupa autora (fotografije Milan Pavić), Sisak, Zagreb, 1960. Информације прибављене у интервјуу аутора рада 
са хрватским уметником Марком Тадићем 23. септембра 2022. 

16 LHD – Tzar of Premantura (Official video 2022) – YouTube https://bit.ly/3S2Si7h  (22. VIII 2022). 
17 Оркестар Градови уточишта је настао почетком 2010. године у Новом Саду, на иницијативу Ивана Чкоње-

вића, у следећем саставу: Милица Свирац (виолончело), Тијана Станковић (виолина), Борислав Продановић 
(бубњеви), Јелена Соро (обоа), Бојан Паликућа (хармоника) и Иван Чкоњевић (гитара).

18 „Pojam Gradova utočišta predstavlja starozavetni termin, i odnosi se na gradove u kojima ne sme da se desi osveta. 
Mogli bismo reći da je u pitanju jedno od najranijih tumačenja greha iz nehata. Počinilac, da ne bi bio kažnjen, napušta 
sve i odlazi u grad utočište, gde pokušava načiniti novi početak. Želja da se staro (nazvali ga grehom ili kajanjem) 
potisne, zaboravi i oslobodi prostor novim doživljajima - ideja odlaska, u kontekstu njihovе muzike, je postavljena 
u savremene okvire.” Darko Kovačević, Gradovi utočišta, u: Subotica.info, https://www.subotica.info/2011/11/24/
gradovi-utocista (23. IX 2022).

стицање креативности, односно као подлоге за 
настајање уметничког рада, у архивима се нала-
зи и мноштво материјала погодног за уметнички 
дизајн. Од увида у заборављене фонтове и мемо-
рандуме старих фирми, па до илустративног ма-
теријала, постера, плаката, старих разгледница, 
фотографија. На пример, у потрази за адекватним 
решењем за омот музичког албума Историјском 
архиву Београда се 2012. године обратио музи-
чар Иван Чкоњевић, оснивач Оркестра Градови 
уточишта17, са намером да пронађе фотографски 
материјал који би оваплотио идеју проистеклу из 
имена састава.

 Детаљно објаснивши какве фотографије би 
одговарале замишљеном концепту који рефери-
ше на појмове из Старог завета18, након примарне 
селекције материјала, Чкоњевић је одабрао неко-

Марко Тадић: LHD – Tzar of Premantura 
(Official video 2022)

„Градови уточишта” (Shayo Music, CH, 2012)
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лико архивских фотографија које су нашле своје 
место на омоту албума компакт диска објављеног 
2013. године за швајцарску издавачку кућу Шајо 
(Shayo). На омоту исписаном на енглеском језику 
сходно правилима коришћења уредно је наведен 
извор и сигнатуре искоришћене архивске грађе.19

 Спроведено истраживање за потребе писања 
овог рада је показало да не постоји задовоља-
вајући број примера коришћења грађе из званич-
них архива у уметничком стваралаштву. Са друге 
стране, описани малобројни примери истовреме-
но сведоче о томе да за то простора свакако има. 
 Посебно треба скренути пажњу на то да зах-
ваљујући интензивном развоју нових технологија 
и могућности приступа многим ресурсима из при-
ватних колекција, услед немотивисаности званич-
них институција да промовишу употребу својих 
богатих ризница, потпуно реално изгледа визија 
додатног занемаривања званичних институција и 
смањење долазака у архиве од стране корисника 
у ове сврхе. Из перспективе корисника културних 
добара, од мање је важности то да ли су извори 
сазнања и искуства похрањени у архивима, биб-
лиотекама или музејима, а од суштинске важнос-
ти само то да могу да остваре приступ изворима за 
које су заинтересовани и да имају могућност да их 
користе, без обзира на њихову природу и институ-
цију у којој се чувају. Уочи експанзије интернета, 
корисници су у потрази за овим садржајима били 
упућени на аналогни материјал, а културне инсти-
туције су биле водећа места која су омогућавала 

19 „Photos taken from Historical Archives of Belgrade (cover: IAB, ZF, A-1-0030, CD: IAB, ZF, A-2-0108.)“, CD 
ORKESTAR GRADOVI UTOČIŠTA, Shayo Music, 2012.

20 Видети: Слободан Мандић, Интерсекторска сарадња баштинских институција културе  – неискоришћени 
потенцијал веба, у: Читалиште, Панчево, бр. 22 (мај 2013), 30–33.

приступ таквим изворима.20 Међутим, данас само 
модерни и корисницима окренути архиви, који 
темељно раде на промовисању своје делатности, 
уз коришћење свих широкодоступних алата, могу 
искористити све предности савременог тренутка 
и указати на неисцрпне могућности коришћења 
својих фондова. Дакле, архиви неизоставно мо-
рају бити присутни у јавном простору, како путем 
традиционалних форми деловања, тако и корис-
тећи савремена техничка достигнућа, како би ко-
рисници увек имали у виду велики потенцијал и 
корист од коришћења богатих архивски ризница. 
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Összefoglaló

A levéltári iratanyag kincseinek felhasználása a művészi alkotásban

 A levéltári iratok művészi alkotásban való fel-
használására eddig nem fordítottak figyelmet. Ez az 
elméleti munkák kis számában is látszik, de feljegy-
zéseink szerint is kevesen látogatnak el a levéltárak-
ba ezért. Az művészi megközelítés első akadálya a 
levéltárosok dokumentum értelmezése, valamint a 
kontextus kihagyása és a rendezés során keletkezett 
kísérő információk, adatok figyelmen kívül hagyása. 
Ezért az egyes levéltárak a használati és hozzáféré-
si szabályzatok, valamint az adományozókkal kötött 
szerződések révén határozzák meg a dokumentumok 
használhatóságát. Más elvárás szerint a levéltári do-
kumentumok félreértelmezésének és a nyilvánosság 
elé tárásának veszélyével kapcsolatos fenntartások 
semmi esetre sem kellene, hogy feszültséget okoz-
hatnak a levéltárak és a felhasználó között. Különös 

figyelmet kellene szentelni a modern archivisztika 
néhány alapelvének, amelyek megkövetelik, hogy a 
levéltárosok biztosítsák, ösztönözzék és elősegítsék a 
levéltári iratanyag folyamatos kutathatóságát. A dol-
gozat megírása céljából végzett kutatás azt mutatta, 
hogy annak ellenére, hogy a hivatalos levéltárakból 
származó anyagok művészi alkotásban való felhasz-
nálására kevés a példa, ennek bizonyosan helye van 
társadalmainkban, ezen kívül a művészek a levéltári 
intézményeken kívül is találhatnak archív dokumen-
tumokat, mint pl. publikált iratokat vagy a világhálón 
egyre elérhetőbb digitális formában megjelenő levél-
tári iratokat.
 Kulcsszavak: levéltár, archivisztika, levéltári 
iratanyag, kultúra, művészet, kulturális oktatási tevé-
kenység, elmélet és alkotás

 The archival material hasn’t been significantly 
included in the process of artistic creation so far. 
This is noticeable in the theoretical papers, but also 
there has been registered limited number of visits 
with this purpose. The main obstacle to the artistic 
interpretation of archival documents can be seen in 
the fact that the context and supporting information 
are often left out. Therefore certain archives define 
strict boundaries with imposing the rules for use of 
archival material and through the contracts with the 
donors. Nevertheless, the reserves regarding the dan-
ger of the wrong interpretation of the archival docu-
ment and their presentation to the public shouldn’t 
cause tensions between archives and users of the ar-

chival material. One should especially have in mind 
the basic principles of contemporary archival science 
which requires the archivists to secure, encourage and 
promote continuous availability of archival material. 
The research conducted for the purposes of this arti-
cle showed that in spite of limited examples when the 
archival material was used in the artistic process, this 
idea certainly stands a chance. The artists can also 
find archival documents outside the archives, within 
the published documentation or within available digi-
talized material on the World Web.
 Key words: archives, archival science, archival 
material, culture, art, theory and creation

Summary

The usage of archival treasures in artistic creation


