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Проблем

Далинаградадефинишенекирадкаоуметнички?Састано
вишташирокејавности,вероватнода,акојетобарформал
нонаградазауметност.1Иначе,могућеједауметникдобије
наградузаактивностикојесенеморајусхватитикаоумет
ничке (нпр.фотографили карикатуриста добијају награде
зановинарство,захуманитарнирад,запрофесионалност,за
етикуихраброст,засатируитд).

Са становишта уметника, није лако определити се за из
једначавањенаградеисудаисторије.Наиме,јасноједана
граду додељују савременици, а да суд историје долази са
историјскедистанце.Такође,наградудодељујуистручња
ции уметниции јавност (нестручњаци), а историју пишу

1 Рад је реализован у оквиру пројекта МНТР 147019 – Традиција и
трансформација: историјско наслеђе и колективни идентитет у
Србијиу20.веку,подпројекатСтратегијебаштињења

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ



34

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ

самостручњаци.Једанброј(ненужноненаграђених)умет
ника осећа ту разлику, односно ту социјалну и пролазну
димензијунаграде,пагенералнонепризнајенаградеинада
седаће„време”показатиправевредности.

Са становишта истраживача, по природи њиховог посла,
ништанијејаснониједноставно.Истинаједајеподатако
добијенимнаградамадеостручнописанебиографијеумет
никапремапраксиписањаозбиљних,стручноконципира
нихводећихлексиконакаоштојеАКЛ,2иликаталогасамо
сталнихигрупнихизложби.Штавише,чињеницадајепри
мионаградујестеједанодобавезнихкритеријумадасавре
мени уметник буде уврштен у лексикон уметника (пракса
АКЛ)атиме,посредно,припремљензаулазаку„историју”
уметности.Награда–њеноприсуствоиврста,илињеноод
суство–схватасе(узприказеумедијима,стручнекритике,
податкеореакцијамаликовнепубликеиширејавности)као
један од важнихподатака о интеракцији уметника са сре
дином.Ипак,приразматрањусоцијалнихчинилацаразвоја
уметности,историографијасевишебавиисторијскимокви
рима,идеолошкимпремисама,политичкимзахтевимаите
оријскимосновамазапреношењетихзахтеваууметничку
праксу,амањеонимконкретним,иначеврлозанимљивим,
механизмима преношења тих утицаја на уметност. Међу
тиммеханизмима,вишепажњејепосвећено,рецимо,цен
зуриизабранамаууметности,негоуметничкимнаградама.
Стогаћеовдебитипосвећенапажњасамопојединимпита
њимакојаби,повезанаупојамкултуранаграђивања,могла
постатиинтересантнијазапроучавање.3

Предметинаграђивања

Сједнестране,настајањесавременихликовнихнаградаје
пратилоразвојликовногживота.Онесупокрилесвефазе
уметниковогформирања,радаиразвоја,различителиковне
гранеитехникеукојимасеуметникможеопробати,поједи
неврстеуметничкихпроизвода,каоисвепосебнеуметнич
кеактивности.

Награђивање је покрило уметников живот од почетка до
краја.Такоможемозапазитинаградезастудентеуметности

2 Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 1  Bd. 83, Saur Verlag,München und
Leipzig,19922014.

3 Поштонаграденисупосебанпредметисториографијеисторијеуметно
сти,оненисусвеевидентиране,проученеикласификоване,тесуовде
каоизвор употребљениподаци о онимуметничкимнаградама које је
ауторпронашаопишућиодредницезалексиконеуметника,анаведенје
самодео,одабрантекдаилуструјеразвијеностједнекултуренаграђива
њауметникаусрпскојсредини.
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(нпр. Награда Универзитета уметности у Београду, са ва
ријацијама–наградазаграфику,засликарство,застудента
генерације...), за младе тек формиране уметнике, за зреле
уметнике (нпр.Политикина награда за ликовно стварала
штво),зачлановеудружења.Најзад,наградезанајстарије,
заживотнодело(додељујеУЛУПУДС)4илицелокупандо
принос ликовној уметности, илиПосебна доживотна на
града која се додељујепензионисанимуметницимаиз ра
знихгранауметности,паиликовних,„запосебандопринос
националнојкултуриСрбије”5(ујавностипознатакао„на
ционалнапензија”–одсвихликовнихнаградаготовоједина
којаизазиваполемикеирасправе,превасходнозбогновча
ногизносакојиседобитникуисплаћуједоживотно).

Наградепостојезасвакуодликовнихгранаукојојсеумет
никможеопробати(годишњанаградаУЛУСа,од1960.ито
Златнапалета за сликарство,Златнодлето завајарство,
Златна игла за графику, од 1999. године награда за про
ширенемедије), а постоје и посебне награде за сваку по
јединачнутехнику.Уначелумождаихиманајвишезасли
карство, од којих се неке добијају посебно за акварел (на
Бијеналу акварела, од 1993). За вајарство, добијају се на
редовнимгрупнимизложбама(томожебитинпр.Награда
заскулптуруКовинскогоктобарскогсалона),напосебним
вајарскимсмотрама(МедаљанауметничкојсмотриМермер
извуци,Аранђеловац)којесеорганизујуипоматеријалима
(бакар–Бор;земља–Кикинда;мермер–Аранђеловац...),
илизамалупластику(НаградаУЛУСанаизложбиЦртежи
малапластика,Београд).Зарадовемалихдимензијанаграде
седеленапосебнимизложбама(ГранпринаИнтернацио
налномбијеналуминијатуре,ГорњиМилановац;већпоме
нута редовна изложбаЦртеж и мала пластика, Београд;
награданаМеђународнојизложбиграфикемалогформата,
Лесковац).Зацртежседобија„еснафска”наградаУЛУСа,
илинапосебнимизложбамацртежа(нпр.наТријеналуцр
тежа,галеријаЛазарВозаревић)инајзадугалерији„Хаос”,
специјализованојзаизлагањецртежа(Наградазацртежиз
фондацијеВладимирВеличковић,од2008).6Заилустраци
ју,установљенајенаградаЗлатнопероУЛУСа,ипосебна

4 ДобитницинаградеУЛУПУДСзаживотнодело,http://www.ulupuds.org.
rs/NagradeIPriznanja.htm,приступљено10.10.2014.

5 Anonim (2007) Umetnici dobitnici posebnih doživotnih priznanja
(12.11.2007), http://www.seecult.org/node/25217, pristupljeno 19.10.2014;
Anonim(2012)Novinacionalnipenzioneri (1.5.2012),http://www.seecult.
org/vest/novinacionalnipenzioneri1,приступљено19.10.2014.

6 Anonim(2013)LaureatinagradezacrtežFondacijeVladimiraVeličkovića,
Blic (Beograd 17.12.2013); Упоредити: http://www.gallerychaos.com/sr/,
приступљено17.10.2014.
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наградаНевен,заилустрацијудечјихкњига.Закарикатуру,
наградесуразличитеузависностиодтогадалијеполитич
ка(наградаПјер),антиратна,7илинештотреће...

Развијенијисистемнаграђивањазаодређенуобластоткрива
развијенијупраксу,теорију,критеријуме,обуку,паитржи
ште.Например,заграфикусемогудобитинаградеразли
читог степена које додељује специјализована институција
којаграфикупромовише,чува,вреднујеипроучава(Велики
печат8Графичкогколектива),такођенапојединачнимстал
нимсмотрамауовојобласти(нпр.наМеђународнојизложби
графикемалогформатауЛесковцу),алииуоквируредов
нихуметничкихсмотри(наградаЗлатнаигла,наПролећној
изложбиУЛУСа). За графикумалогформатанакнадно је
(1991.године)установљенанаградаМалипечат,доксеза
најбољиграфичкидизајн(од1994.године)додељујенагра
даГрифон.Културанаграђивања је у овој потоњојпосеб
нодошладоизражаја,јерсеГрифондодељујезавећиброј
графичкихделатности:закњигуидругепубликације(часо
писи,каталози,новине,проспекти,календари...),завизуел
ниидентитет(документи,графичкистандарди),заплакате
и оглашавање (новински огласи, билборди, плакати...), за
амбалажу, за типографско писмо, за хартије од вредности
(новац,поштанскемарке,обвезнице,чекови,деонице...),за
филмску,видеоиТВграфику,каоизавебдизајн.

Награђивање прати и сваку посебну активност уметника.
Добија се награда за истицање на редовним групним из
ложбама(наградаОктобарскогсалонауБеограду;награда
изложбеБеоград,инспирацијасликара;наградаЗемунског
салона),засамосталнуизложбуупретходнојгодини(почев
однекадашњенаградеРепубличкесамоуправнеинтересне
заједницекултуреСрбије,надаље),зазапаженрадунекојод
бројнихликовнихколонија (наградаБелианђео,Милеше
ва,Пријепоље;наградаликовнеколонијеБорковац,Рума...),
итд.

Пореднаградакојесуустановљенекаоредовне,нетребаза
боравитипостојањенизаједнократнихнаградазаконкретна
конкурснарешења(споменицииспоменичкецелине,новча
нице,плакат,дизајнислично).

7 Међународнисалонантиратнекарикатуре,одржавасебијеналноуКра
гујевцуод1981.годинеидодељујезлатну,сребрнуибронзануплакету.

8 ВеликипечатГрафичкогколективаустановљенје1963.каопрвонацио
налнопризнањезаграфичкостваралаштвоуСрбији.Додељујесегоди
шње,уоквируМајскеизложбебеоградскогкруга.Добитникаодређује
жирисастављенодистакнутихуметника графикеиисторичараумет
ности. Награђеном уметнику, Галерија графички колектив организује
самосталнуизложбуиприређујемалумонографију.
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Овде би требало поменути и тзв. откупе, у организацији
Министарства,фондоваилиградскихсекретаријатазакул
туру.Мадасузамишљеникаопомоћдржавеуметницимау
условиманерегулисаногинеразвијеногтржиштауметнина,
уметнициихдоживљавајукао„откупненаграде”.Овостога
штоседодељујунаистиначинкаоиосталенаграде,кроз
истоветанпроцесисаистимпаистрожимкритеријумом,
којиподржавајуврхунскистручњаци,9аистогаштосена
крајуоткупљенаделаизлажуипредајумузејимаидругим
установамакултуренатрајночување.

Раздвајањенаградапублике(нпр.МеморијалНадеждеПе
тровић,Чачак),одмишљењастручнихжирија(нпр.награда
стручногжиријаОктобарскогсалона)формализујеставпу
бликеипотенцирањеговзначајкаоколективногпроцените
љауметничкихдостигнућапојединаца.

Посебну групу награда чине оне које се уметницима дају
за уметност као јавни (друштвени, делом политички) рад
од локалног значаја (Награда Земуна;Октобарска награда
града Београда), општедруштвеног (некадашњаСедмојул
сканаградаСрбије)илинационалног(орденСв.Саве,који
додељујеСрпскаправославнацрква).

Вероватноненајмањеважне,алихронолошкимеђупослед
њима,уликовномживотуСрбијепојављујусеинаградеза
тумачењеликовнеделатности.Наградезаликовнукритику,
теоријуиисторијууметности,имајутенденцијудасеграна
јупремапосебнимобластима,каоштосуликовнакритика
(наградаЛазар Трифуновић, од 1992),10 примењена умет
ност(наградаПавлеВасић,од1995),11писањеоархитекту
ри(наградаРанкоРадовић,од2006),12музеологија(награда
МихаилоВалтровић,од2004).13Овогранањенаграданечи
нисувишномједнустаријуиобухватнијунаграду,Златни
беочуг,којиод1970.годинедодељујеКултурнопросветна

9 Например,такваједнакомисијаградскогСекретаријатазакултуруБео
градаје„од2003.до2005.радилаусаставу:АнђелкаБојовић(председ
ник),МиодрагТабачки,дрЛидијаМереник,КостаБогдановићиБојана
Бурић.” –Упореди:Аноним (2008)Изложба откупљених уметничких
делауобластиликовнихипримењенихуметностиу2008.години,http://
www.domomladine.org/magacin/650/,приступљено20.10.2014.

10Упоредити:Димитријевић,М.(2014)„ЛазарТрифуновић”ИриниСубо
тићиМилануПопадићу,Политика(Београд15.1.2014).

11ОНаградиПавлеВасићхронологија,http://www.ulupuds.org.rs/Nagra
deIPriznanja.htm,приступљено18.10.2014.

12Упоредити:ПравилникНаградеРанкоРадовић (2006), http://www.ulu
puds.org.rs/NagradeIPriznanja.htm,приступљено20.10.2014.

13Додељујесеустановама,задоприносразвојумузеолошкепраксе;заму
зејгодине;заизложбугодине,апојединцимазаживотноделоалииза
индивидуалнидоприносутокугодине.
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заједница Београда и ствараоцима (не само ликовним), и
културнимпосленицима и научницима, и установама, као
признањезатрајнидоприноскултуриБеограда.

Процеснаграђивања

Каоштосуликовненаградеразгранатепоразнимврстама
уметничке активности, тако је и сам процес награђивања
развијен, разуђен, састоји се од чинова, поступака, „оби
чаја” и “ритуала” под јаким социокултурним утицајима.
Давањенаграденијеједноставанпосао.

Награду прво неко установљава. Понекад је то одређена
институција,којојстварањенаградепомажеприуобличава
њу (дефинисању,прецизирању, јавномисказивању)њених
циљеваинатајначинподизањуњеногзначајамеђуумет
ницима а уједнои у јавности (СаваШумановић, од 1999.
годишњанаградаНовосадскогсајма,галерије„БелАрт”и
Центразавизуелнукултуру„Златнооко”).Насупроттоме,
старије,јакеидефинисанеинституције,успостављајућина
градезалажусвојугледиисказујунамерудапружеснажан
подстицај некој области (нпр. наградаИван Табаковић за
сликарство,којудајеСАНУ).14

Наградаимасвојеиме,својназив.Осимонихсимболичних,
којиоткривајуактивносткоја јенаграђена (игла заграфи
ку,палетазасликарство...),иманазивакојиупућенимаоб
јашњавају и област коју покрива, као и циљеве па и кри
теријуме за добијање (већпоменутиЛазарТрифуновић за
ликовнукритику,илинаградеНиколаГраовац;БетаиРи
стаВукановић;СветиЛуказасликарство).Поетскиназив
ЗлатнибеочугсмислиојеВаскоПопа,Искрекултуредолазе
изКултурнопросветнезаједницеВојводине,докпомалоне
зграпниДодас потичеодЗадужбинеРадојаДомановића.15
Нијеслучајноданеодговарајућеимебудезамењенонеком
колоквијалномваријантомкојабољеисказујесуштинуна
граде(„националнепензије”сунепревазиђенипример).

Узимеипорекло,долазинеминовнообјашњење:заштасе
наградадобија.Негдејетоврлоконкретнобарусадржај
номижанровскомсмислу(наградаМићаПоповићјезали
ковностваралаштво,књижевност,позориштеифилмче
тири области којима се овај уметник бавио). Неретко се
прецизираикоједруштвенегрупемогурачунатинанаграду

14Тонезначидаувеклакоуспевајуусвојојнамери.
15Заостварењаизобластисатире,укључујућиинаградезакарикатуруи

новинскукарикатуру.
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(чланови удружења, стручњаци одређеног профила, држа
вљаниСрбије,исл).

Уздетаљнијаобјашњењадолазерелативноисцрпниправил
ниционагради,којизалазеиуправна,економскаидруга
питања,повременоимајуисвојеизменеидопуне.16Одређу
јусепропозицијеоначинупредаједокументације,рокови
мазаизбор,начинууручења,садржајунаграде,исл.

Тусе,даље,производерешење,информација,потврда,ди
плома,уверењеилибилокакавдодатнидокументкаодо
казодобијањунаграде;такођеплакета,медаља,ситнапла
стика или неки материјални предмет као симбол награде.
Крозформусвеганаведеног,наградадобијаисвојвизуелни
идентитет.

Наградаимасвојматеријалниобликисадржај(тојеодго
ворнапитање„штаседобија”).Узависностиодоколности,
разнестварисемогусматратинаградом:несамоновац,или
откупдела,већиорганизовањеизложбе(наградеГалерије
Графичкиколектив;САНУ),писањеиштампањемоногра
фије(наградаУЛУС),путовање,ликовниматеријал...

Изборжиријазадоделунаградеможепостатипосебан„ри
туал”, који је подложан суду уметничке, стручне и шире
јавности;компетентностчлановажиријаподупиретежину
награде. Институција понекад не биражири, већ то чини
одборнаграде.

Одабиркандидатаможеотпочетистручнимпраћењемрада
потенцијалнихдобитниканаграде,илијавнимпозивом(са
бардвеваријанте:дасекандидатисамијавеилиданеко–
компетентнаинституција,групаилипојединац–предложе
својекандидате).

Проглашење добитника такође има своје варијације. Код
некихнаграда,претходимуобјављивањеименакандидата
којииспуњавајуусловезанаграду.Самаовакваноминаци
ја,улазаку (ужи)изборпонекадсеможесматратипосеб
номпочашћу,својеврсном„наградом”илипризнањем.Број
добитниканаградеварираинаосновубројапрвих,других,
трећих...местазанајбољекандидате.Најзад,остајемогућ
ностдасенаградаравноправноподелиизмеђудвакандида
та,каоимогућностдасеуопштенедодели.

Објављивањеименанаграђенихимасвојобликусаопште
њу жирија, које може да садржи и образложење одлуке.
Јавнострада,каоиевентуалникоментарииполемикеоко

16Упоредити:новиПравилникододелинаградеПавлеВасић(2010),http://
www.ulupuds.org.rs/NagradeIPriznanja.htm,приступљено18.10.2014.
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избора,сразмернисузаинтересованостиуметничке,струч
неиширејавности.

Уметниковоприхватањенаграде(илиодбијање)наставља
овудруштвенуигру,дајућимунесамомогућностнаступау
јавностиповодомнаграде(штојемањеважноимањечесто
увремекадаликовнауметностнемазначајкаонекедруге
људскеделатности),негоиактивнуулогуносиоцанаграде.
Гестприхватањанаградепоказуједаонанијенаметнутаи
дасеносисаличномодговорношћу,јернаградаобавезује
требаостатибарнаистомзанатском,уметничкомиљудском
нивоу.Али,топодразумеваипризнавањевредностиономе
конаградудаје,изчегапроистичуиодређенауметникова
очекивања.

Додела (уручивање) награде може бити свечаност са ни
зомновихелеменатакојимогувариратиииматисоцијал
назначења.Датумкадасеуручуједодељујеиманекусвоју
симболику – нека награда додељује се на рођендан онога
чијеименоси(ЛазарТрифуновић),некаопетнаданкадје
умро(ПавлеВасић),анеканаданкадједокторирао(Ран
коРадовић), докна примерМузејско друштвоСрбије до
дељује награду на светски данмузеја.Локација подвлачи
значајчитавецеремоније,мадаоназависиодинституције
којајеустановиланаграду.Такосепојединенаградедоде
љујуусвечанимпросторимапосебнодобијенимзатупри
лику(нпр.наградаПавлеВасићусвечанојсалиРектората
Универзитета у Београду). Присутне званице, говорници,
програм...дајупосебантондоделинаграде,подвлачећињен
значај или објашњавајући њену природу. Присуство или
одсуство награђеног уметника са уручења такође отвара
могућностразличитих „читања”процесанаграђивањакао
процесамеђусобногповезивања,позиционирањаилиподр
жавањаљуди,активности,илиидеја.

Ту још није крај разматрања посебних веза које ствара
награда.

Враћањенаграде,мањеиливишедемонстративно,јавноод
рицањеодње,упућивањеономекојуједоделио–постоји
каоизразотвореногнезадовољстваинеслагањасапонаша
њемособе,институцијеилисрединекојајенаградудодели
ла(нпр.РашаТодосијевићвратиојеПолитикинунаградуза
ликовнууметност).17

Одузимање награде начин је да се искаже отворено неза
довољство у другом смеру, ка уметнику. Ретроактивно

17Димитријевић, М. (2012) Враћање награда у култури, Политика,
Београд31.10.2012.
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враћањенаградеуметнику,мадаретко(случајМићеПопо
вића,комејеПолитикинанаградадодељена1971,одузета
1972.ипоновоуручена1989),18својеврстанјеизразвремена
укомјесхватањедогађајаипротокавременапалоподути
цајтехничкихиновација:каоштосепотписнанекидоку
мент,некаодлукаилиакцијамогу„замрзнути”,такосемогу
„вратити”,„исправити”,„поновопустити”ислично.

Накрају,остаједокументацијаонагради(одустановљења
допроцесадоделе),19формирасеидопуњујесписаклауреа
та,ређајусепредстављањанаградеуширојјавности(штам
па,енциклопедије,монографијаодобитнициманаграде...),
из чега се да препознати скица за неку будућу историју
награде.

Закључак

Можесезакључитидасекултуранаграђивањаусавреме
ном ликовном животу Србије заснива, с једне стране, на
развоју (баштињењу и гранању) уметничких активности,
асдругестраненаумножавањупроцедураиритуаладру
штвеногкомуницирања,организовањаивредновања.Стога
јеонавеомазанимљиваалиисложеназапроучавање.Ова
анализанекихњенихтачакаоткривадајевеомаразвијена
идаодражаваразвојиположајликовнеделатностиунутар
друштвенезаједнице.Изражаваставсрединепремауметно
сти,откривауистовремеиставуметничкезаједницепрема
друштвеномокружењу,апоказујеимеђусобнеодносеуну
таруметничкезаједнице(релацијеизмеђугенерација,шко
ла,културнихцентараипериферије,ислично).
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ABOUTTHEAWARDCULTUREIN
SERBIANMODERNARTLIFE

Abstract

ThepaperisbasedonavailablebiographicsourcesonmodernSerbian
artistswhichillustratecharacteristicsoftheartawardculture.Attention
isdrawntobranchingandmultiplyingofawardsbasedondevelopment
ofthevisualarts.Also,growingcomplexityoftheawardingprocedures

isnoted,dependingonthesocialcircumstances.
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