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Photo statements of the people of Savamala

Фото-сведочанства житеља Савамале

by Jürgen Krusche,

Јирген Круше, Академија ликовних уметности

Bureau Savamala

Биро Савамала

Das „Bureau Savamala“ liegt an der Svetozara Radica 3 auf einem kleinen Hügel, von
dem aus der Alltag von Savamala gut beobachtet werden kann. Es ist der passende
Ort für das Projekt „Bureau Savamala“ der
Zürcher Hochschule der Künste, welches nicht aktiv eingreift und verändert,
sondern in erster Linie Veränderungen
beobachtet - solche, die in den letzten Jahren stattgefunden haben und deren Auswirkungen bereits heute sichtbar sind,
und solche, die im Zeitraum des „Urban
Incubator Belgrade“ (UIB) zwischen März
und November 2013 erst stattfinden. Der
vom Goethe-Institut initiierte „Urban
Incubator Belgrade“ mit insgesamt zehn
Projekten ist neben dem Mikser-Haus
und einigen anderen grösseren und kleineren Akteuren ein wichtiger Katalysator,
der dazu beitragen soll Savamala nachhaltig zu verändern. Die Kräfte, die dabei
zum Tragen kommen, repräsentieren immer auch verschiedene Intentionen und
Ziele. Ob diese Ziele letztlich auch den
Anwohnern und Anwohnerinnen zu Gute
kommen, ist eine Frage, die nicht nur in
Savamala immer wieder kritisch gestellt
werden muss, sondern eine, die jeden gesteuerten Aufwertungsprozess begleitet.
Dies zu beobachten ist eine der Aufgaben
des „Bureau Savamala“.

„Биро Савамала“ налази се у улици
Светозара Радића 3, на брежуљку са кога
се може лепо посматрати свакодневица
Савамале. То је право место за пројекат
„Биро Савамала“ Академије ликовних
уметности у Цириху, чији циљ није да се
активно ангажује и уноси промене, већ у
првом реду да посматра промене – оне,
које су се догодиле последњих година и
чије дејство је видљиво већ сада и оне
које ће се тек догодити током пројекта
„Urban Incubator Belgrade“ (УИБ), од
марта до новембра 2013. Покренут од
стране Гете-Института „Urban Incubator Belgrade“ са својих десет пројеката,
поред Миксер Хауса и још неких већих
и мањих актера, представља значајан
катализатор који треба да допринесе да
се Савамала трајно промени. Снаге које
на то утичу увек представљају различите
намере и циљеве. Да ли ће ови циљеви
на крају користити житељима питање је
које не мора да се увек изнова критички
поставља само у Савамали, већ то питање
прати сваки усмерени процес подизања
вредности нечега. Један од задатака
„Бироа Савамала” је да то посматра.
Поред очигледних побољшања прижељкиваних са разних страна, као што
је, на пример, смањивање саобраћаја

у Цириху, Швајцарска

Zurich University of the Arts, Switzerland
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Neben eindeutigen und von vielen
Seiten erwünschten Verbesserungen wie
beispielsweise der Reduktion des Strassenverkehrs, gibt es immer auch Vorstellungen und Wünsche von Quartierbewohnern, die aus einer subjektiven Sicht
heraus entstehen und nur schwer verallgemeinerbar sind. Sind Graffitis Sachbeschädigung oder machen sie eine Stadt
bunter? Verschönern Blumenkübel den
öffentlichen Raum oder ist das nur spiessig und überflüssig? Was ist nützlicher,
eine neue Kunstgalerie oder ein Schreibwarengeschäft? Es sollte also nicht nur
gefragt werden, was positive Veränderungen sind und wie diese erreicht werden
können, sondern immer auch, wem diese
zugute kommen.

на улицама, увек постоје и представе
и жеље житеља четврти које настају
из субјективног посматрања и веома
их је тешко уопштавати. Да ли су
графити наношење штете или град
чине шаренијим? Да ли жардињере са
цвећем улепшавају јавни простор или
је то малограђански и непотребно? Шта
је корисније, нова уметничка галерија
или папирница? Не треба се, дакле, само
питати шта су позитивне промене и како
се могу постићи већ увек и коме оне иду
на руку.

Substitutive Fotobefragung
(Substitutive Photo Inquiry)
Wie viele Aufwertungsprojekte sieht sich
auch der UIB mit solchen Fragestellungen
konfrontiert, weshalb von den beteiligten
Architekten, Künstlern, Soziologen und
Urbanisten Strategien entwickelt werden,
welche die Anwohner des jeweiligen Stadtteils involvieren und zur aktiven Teilnahme ermuntern sollen. Es gibt allerdings kaum bewährte Vorgehensweisen,
wie die Menschen aus der Nachbarschaft
erfolgreich dazu angeregt werden können,
sich zu beteiligen und einzumischen, ihre
Meinung zu sagen und ihre Wünsche und
Hoffnungen zu äussern. Eine in der Fotoethnografie angewandte Methode kann
hierfür einen Einstieg bieten: die substitutive Fotobefragung. Substitutiv deshalb,
weil die Befragten selbst – stellvertretend für den Forscher – aktiv werden und
mit einer einfachen Kamera ausgerüstet
und einer spezifischen Fragestellung
beauftragt in ihrer gewohnten Umgebung
fotografieren.

CAMENZIND

Супститутивно фото-испитивање
(Substitutive Photo Inquiry)
Као и многи други пројекти чији је циљ
неко повећавање вредности и УИБ
се суочава са таквим питањима, због
чега укључене архитекте, уметници,
социолози и урбанисти развијају
стратегије које би требало да укључе
житеље одређеног дела града и да их
подстакну на активно учешће. Међутим,
готово да нема проверених начина за
успешно подстицање људи из суседства
да се укључе и умешају, да кажу своје
мишљење и изразе своје жеље и наде.
Једна метода која се примењује у
фото-етнографији могла би овде да
послужи као увод: супститутивно фотоиспитивање, супститутивно због тога
што сами испитаници - као замена
за истраживача – постају активни и,
опремљени једноставним апаратом,
одговарајући на специфичан задатак,
фотографишу у окружењу које им је
блиско.
50

Die „Stimme“ von Savamala
(The Voice of Savamala)

„Глас“ Савамале
(The Voice of Savamala)

Das Projektteam des „Bureau Savamala“
hat einigen ausgewählten Personen verschiedenen Alters aus Savamala eine einfache Wegwerfkamera mit 25 Bildern zur
Verfügung gestellt, um damit Dinge oder
Situationen im öffentlichen Raum von Savamala zu fotografieren, die sie mögen
(like) und solche, die sie nicht mögen (dislike). Anschliessend wurden sie gebeten
die einzelnen Fotos kurz zu kommentieren
und zu erläutern, warum ihnen die eine
Situation gefällt und die andere nicht.
Die Fotos müssen keine besondere fotografische Qualität haben, es genügt, wenn
die Situation oder die Dinge zu erkennen
sind. Sie haben ihre Qualität vor allem in
ihrem Zeichencharakter, sie verweisen auf
eine „reale“ Situation. Das Foto fungiert
hier nicht als Illustration von etwas zuvor sprachlich Formuliertem, sondern
ist die eigentliche Aussage. Es zeigt, um
was es geht, das Sprechen darüber hat
ergänzenden Charakter. In diesem Sinne
verstehen wir die Fotos und präsentieren
diese in diesem Magazin als Statements
der hier lebenden Menschen.
In allen Fotoreihen sind wiederkehrende
Motive zu finden, die durchaus auf einen
common sense in der Beurteilung hindeuten. So werden Graffitis als bereichernd
betrachtet, wie auch neue Grünanlagen
oder das imposante Geozavod-Gebäude.
Der starke Verkehr entlang der Karadjordjeva Strasse ist bei allen Teilnehmenden unter dislike zu finden, genauso
wie der Busbahnhof, der den Zugang zur
Sava versperrt, oder die ungesicherten
Gleise. Doch neben diesen übereinstimmenden Bewertungen sind auch sehr individuelle Sichtweisen zu finden, die es
ebenso zu beachten gilt. So löst scheinbar
nicht jede neue Bar oder das Mikser-Haus
bei allen gleichermassen Sympathie aus.
Ebenso werden alte, bröckelnde Fassaden
nicht von jedem negativ bewertet.

Пројектни тим „Бироа Савамала“ поделио је изабраним особама различитог
узраста из Савамале једноставне
апарате за једнократну употребу са по
25 фотографија, да би њима сликали
ствари или ситуације у јавном простору
Савамале које им се свиђају (лике) и које
им се не свиђају (дислике). Замољени
су да после тога кратко прокоментаришу
појединачне фотографије и објасне зашто
ми се нека ситуација свиђа, а друга не.
Фотографије не морају да имају
никакав посебан фотографски квалитет,
довољно је да су ситуација или ствари
препознатљиве. Њихов квалитет
је пре свега у њиховом знаковном
карактеру, оне упућују на неку „реалну“
ситуацију. Фотографија овде не
служи као илустрација нечега што је
претходно формулисано речима, већ
сама представља стварни исказ. Она
показује о чему се ради, говор о томе има
карактер допуне. Тако ми схватамо ове
фотографије и представљамо их у овом
часопису као исказе људи који овде живе.
У свим серијама фотографија могу
се пронаћи мотиви који се стално
понављају, који свакако указују на здрав
разум приликом доношења суда. Тако
се графити схватају као обогаћење, као
и нове зелене површине и импозантна
зграда Геозавода. Јак саобраћај дуж
Карађорђеве се код свих учесника може
пронаћи у рубрици не свиђа ми се, исто
као и главна аутобуска станица, која
затвара прилаз Сави и необезбеђени
колосеци. Поред ових оцена које се
међусобно подударају, могу се, међутим,
пронаћи и веома индивидуална гледишта,
којима такође треба посветити пажњу.
Тако се чини да не изазивају сваки
нови бар или Миксер Хаус подједнаке
симпатије код свих. Као што ни старе,
оронуле фасаде не оцењују сви негативно.
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Die Fotos auf den anschliessenden Seiten
stellen eine Auswahl dar und können als
die „Stimme“ der hier lebenden Menschen
verstanden werden. Man sollte sich Zeit
nehmen und die Bilder mit den dazugehörenden Kommentaren in Ruhe betrachten. Denn was hier zu sehen ist, ist nicht
nur, was den Menschen gefällt und was
nicht, die Fotos können auch als Hinweise
darauf gelesen werden, wie Savamala in
Zukunft aussehen könnte.

Фотографије на наредним странама
представљају избор и могу се схватити
као „глас“ људи који овде живе. Требало
би одвојити довољно времена и на миру
посматрати слике са коментарима,
јер овде се може видети не само шта
се људима свиђа а шта не већ се ове
фотографије могу прочитати и као
наговештај неког будућег изгледа
Савамале.
Пројектни тим „Бироа Савамала“:

Projektteam „Bureau Savamala“:

Филип Краус, ИНУРА, Цирих
Јирген Крише, Академија ликовних
уметности, Цирих
Добрица Веселиновић, Београд

Philipp Klaus, INURA, Zurich
Jürgen Krusche, University of the Arts,
Zurich
Dobrica Veselinovic, Belgrade
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Лепа урбана оаза.
Attractive urban oasis.
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Лепе
Најпознатија
непозната
зграда Београда.

зград

е про

падају

.

One of the most (un)famous
buildings in Belgrade.
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Once impressive architecture
in
decay.

Before this was a public space full of
possibilities, now it is a bar where one
beer costs 300 dinars (around 3 EUR)

Different angle

Некада јавни простор пун могућности,
сада кафић где пиво кошта 300 динара.

Is this the
place for
young
artists?

Млади
уметници
?

Други план

In general I like how this part looks now.
The stairs look like new and trees and
grass have been planted.

Овде ми се не свиђа то
што није ништа сређено
код ових стубова испод
Бранковог моста.

Све је зарасло!

Генерално ми се допада то што су средили овај део.
Степенице су сад к'о нове, засадили су дрвеће и ставили лепу травицу.

Овде некад није било ништа, а сад су средили и
направили мали паркић испод Бранковог моста.

Одлично!
There used to be nothing
here and now they have made
a small park. Its great!

I hate the way
nothing is maintained in between
the columns
under Branko's
Bridge. Everything

is overgrown.

„Снови – повољно“

„Dreaming - happily“

Последњи бомбонџија

The last old fashioned
sweetshop

in town

у граду

Heavy traffic
race in Savamala

Тешка трка у
Савамали

Вратоломија
train tracks.
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Аутобуска станица
заузима велики и леп простор
Савамале и блокира излаз на реку.
The bus station is blocking the way to
riverfront and takes up a lot of land
in Savamala.

Свиђају ми се графити по крају.
Улепшавају Савамалу.

The ghost project један од многобројних арт пројеката
који су постали део свакодневнице у
Савамали.

THE Ghost project one of many art projects
happening now in Savamala.

I like graffiti in Savamala.

It makes the neighbourhood more beautiful.

Овде треба да се
среди фасада,
из безбедносних и
естетских разлога.

Гробље олупина
Graveyard of ship
wreckages

Here we see the
need to fix the
facade, for safety
and aesthetic
reasons.

Иако кућа није лепа, њени станари
се труде да је улепшају.
Despite the fact
this house is not
particularly nice,
the residents are
trying to make it

better.

Добродошли, драги
туристи!

Welcome

dear tourists!

All images were taken and
commented upon, by local
people from Savamala within
the context of a photo-ethnografic investigation by
„Bureau Savamala“
in June and July 2013.

The participants were:
Ivan (34 years old) Pages 2, 4 (top and
down), 5, 8, 11 (top)
Sanja (29 years old): Pages 1, 3, 10, 16
Sara (8 years old): Page 14 (down)
Jelena (31 years old): Pages 9, 11 (down),
13, 15
Natasa (25 years old): 6 (top and down), 7,
12, 14 (top)

