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Културолошки скандал – побуна или мода? 

Надреалисти су инагурисали СКАНДАЛ као методолошки приступ побуне 
против грађанске културе и тадашњег “маинстреам”-а. Своје су “чланове” 
чак санкционисали искључењем из групе или их стимулисали у спречавању 
личног искушења одустајања од скандалозности надреализма. О томе нам 
говори главом култни филмски редитељ, Луис Буњуел, у својој књизи Моја 
лабудова песма. Ево шта, између осталог, Буњел записује о СКАНДАЛУ као 
акцији и средству надреалистичког покрета у борби против тада бујајуће 
културолошке тенденције грађанског друштва и његових култова: “Као све 

чланове групе, и мене је овом покрету привукла његова револуционарност. Надреалисти нису 
намеравали да постану терористи или наоружани борци. Њихово најјаче оружје против 
друштва које су мрзели био је скандал. Против друштвене неједнакости, експлоатације 
човека од стране другог човека, заглупљујуће свемоћности религије, примитивних ратова и 
колонијализма – борили су се СКАНДАЛОМ. Дуго им се чинило да се скандалом може 
постићи све, да скандал указује на скривене полуге једног огавног друштвеног система који 
треба разбуцати. Врло брзо, међутим, неки од њих су се окренули чисто политичком 
деловању. Комунистички покрет им се чинио достојним тога да се назове 
“револуционарним”. Прави циљ надреализма је у суштини био усмерен ка промени друштва 
и живота. Ин вивои инвитае!

Скандалозност надреализма, на челу са припадницима које је неукусно и помињати чак и 
образованом лаику, но ипак (Елијар, Арто, Бретон, Цара, Арагон, па, тада и сам Буњуел) – 
само је полазна иницијална форма скандала који се у уметности, сасвим легитимно и, 
штавише, у њеној ОСНОВНОЈ ЛИНИЈИ, догађа у двадесет првом веку! 

Променили су се, дакле, само критеријуми и она – близином и даљином – “фокусирана” 
оптика спрам скандала, који, за разлику од некадашњег матичног надреализма, сада урања у 
“маинстреам”! 

У уметничкој продукцији овог времена – добрано уфлеканој медијском збрком форсирања 
“вредности” и маркетиншком агресивношћу производње култова – скандал је готово замро. 
Из простог разлога што је “главни ток” у ствари толико скандалозан, да је алтернатива готово 
невина. 
Примера ради, када је Савремена уметничка сцена Приштине покушала да отвори изложбу 
“Лицем у лице” аутора Малићија, с одговарајућом јаком подлогом либералне медијске 
подршке, али уз “протест” такође алтернативне медијске побуне “патриотски” усмерених 
скандал-мејкера, догодио се карамбол! Скандалозност првотне изложбе претворила се у 
аутентичну скандалозност реакције. Свакако политички интониран, али, гле, баш на плану 
недужне и увек трпежне уметности. 

Као такав, овај скандал никако не би могао личити на онај “надреалистички” из тридесетих 
прошлог века. Преобративши се у своју супротност, апсурд је постао догађај који подржава 
маркетинг ушушканости и “помирења” са датом ситуацијом. Остаје само коментар скандала, 
али скандал као такав изостаје. Изгледа да је време расног надреализма заувек минуло и да 
ликови попут Бретона не постоје у нашој културној збиљи. 

*** 

Ипак, осврнимо се на један можда исфорсиран и свакако надграђен и тенденциозан култ, 
оличен у делу хрватске списатељице, Ведране Рудан, те покушајмо да размотримо шта је по 
дефиницији медијско-културолошки скандал. Којег је обима његова конотација и колике су 
његове тренутне или далекосежне последице?! 

Регионални успех, велики тиражи, одлична зарада, те персонална медијска упечатљивост; 



разграната на све стране опречних и конфронтираних центара моћи – обезбедили су 
Рудановој, осим прирођене, још већу и замамнију мрежу распростирања дрскости, 
шокантности и скандалозности, на чијим темељима списатељица престаје са матичном 
делатношћу, да би се винула у орбиту медијског заслепљивања конзумената. Али, на своју 
корист. 

Нити је “печат” Ведране Рудан у нашем окружењу толико упечатљив, нити је њена укупна 
упечатљивост достатна за “печат”. Но, то се зове сплет одређених околности, довољна 
грамажа талента и отворена жеђ корисника за нечим што се зове – скандал. 

Међутим, и гле, не исцрпљује се појава ове списатељице у самој скандалозности, већ она, 
напротив, допире из интровертности и повучености. На снази је чудесна естетичка 
дијалектика противречности у самом појму. И, није у питању ЖЕЂ ЗА УСПЕХОМ, већ, 
напротив, СТРАХ ОД УСПЕХА, који се делатно предупређује већ поменутим културолошким 
“стицајем околности”. 

Бити “инфериоран”, једнако је што и бити “супериоран”. Обе категорије ваља схватити 
условно. И, опоменимо се американског модела успевања, који слови: “Ништа не успева као 
успех!”

А, СКАНДАЛ, да ли је уопште надаље могућ, у вреви перформанса сумњивог квалитета и 
алтернативе несумњиве сумњивости?! 

Асталависта, листа НАДРЕАЛИСТА и ’ајмо се уозбиљити. 


