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Сажетак
Рад се бави анализом релевантних питања односа уметности, културе и економије у различитим друштвено-историјским 
контекстима и дискурсима јавних политика. Динамика и међузависност тржишта и културе анализирају се у историјско-
компаративном светлу кроз преглед дискусија и противречних ставова практичара и теоретичара, као и импликација на 
културну политику. Залагање за увођење тржишта у област културе одређене групе виде парцијално, као подржавање 
неолибералних идеја и вредности које нарушавају друштвену улогу уметности. Због непотпуног увида у читав контекст 
тржишта у култури, ставови о његовом негативном третману некада попримају екстремне варијанте, тумачећи 
тржиште као инструмент културног империјализма, те се оно одбацује, чак и у оним ситуацијама у којима би његова 
адекватна примена водила ка самоодрживости и бољој финансијској позицији културног сектора. С друге стране, 
претерано инсистирање на деловању државе доводи до бирократизације уметничког система која својом логиком може 
инаугурисати субјективизам, политички волунтаризам и нефункционалне тржишне структуре. Имајућу у виду ово, циљ 
рада је да покаже негативне и позитивне аспекте тржишног деловања у култури и области у којима вантржишна решења 
могу дати ефикасније резултате, те да укаже да је непоходно да се тржишни приступ и државни интервенционизам 
комбинују на начин који ће омогућити друштвену и економску одрживост културе.

Кључне речи: 
култура, уметност, тржиште, културна политика, културни и економски принципи, вредновање културно-уметничких 
дела, економика културе, вантржишна решења
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Култура и економија

Обла сти умет но сти и еко но ми је би ле су од у век 
по ве за не, али су се у раз ли чи тим дру штви ма ти од-
но си ин тер пре ти ра ли у за ви сно сти од то га ка ко је 
дру штво де фи ни са ло умет ност, кул ту ру и еко но-
ми ју. Од сред њег ве ка до ре не сан се, умет ност се 
сма тра ла ве шти ном, а за на тли је и сли ка ри се оку-
пља ју у еснаф ска удру же ња у ци љу од бра не сво-
јих ин те ре са, ко ји су, осим уче ња за на та, до би ја ња 
ста ту са мај сто ра, об у хва та ли и тр го ва ње умет нич-
ким де ли ма. Сре ди ном XVI ве ка сли кар ство и ва-
јар ство по ста ју сло бод не умет но сти, a на зив ле пе 
умет но сти (be a ux art) по чи ње да озна ча ва умет но-
сти ко је ства ра ју де ла чи ја је основ на свр ха њи-
хо ва ле по та.1 Упо ре до, осни ва ју се пр ве ака де ми је 
умет но сти, пр во у Фи рен ци кра јем XV ве ка, по том 
у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, уз по моћ чи јих 
ак тив но сти је из гра ђен је дан но ви тип умет ни ка. 

1  То су пр вен стве но би ле књи жев ност, по е зи ја, ли ков не умет но сти, ва јар ство 
и ар хи тек ту ра.

Он ви ше ни је за на тли ја, већ ства ра лац за ко га не 
ва же уоби ча је не нор ме: пред ста ва о умет ни ку спа-
ја се са ари сто крат ским пој мом умет нич ког де ла, 
ко је ни на шта дру го не мо же да се све де.2 Дру гим 
ре чи ма, умет ност по ста је ин те лек ту ал на ак тив ност 
и сто га одво је на од сфе ре еко но ми је и са њом че-
сто у про тив реч ном од но су. У исто вре ме, ја вља се 
и со ци јал но од ре ђе ње из ра за кул ту ра ко ји је пр-
во бит но озна ча вао ре ли гиј ски култ (Ен гле ска, XVI 
век), а од XVII ве ка овај из раз се од но си на раз вој 
ду ха, про фи ње ност ма ни ра.3

Ра ђа ње мо дер не кул тур не по ли ти ке за по че то 
Фран цу ском ре во лу ци јом до ве шће до из ме шта ња 

2  Р. Му лен, „Умет ност и еко но ми ка у са вре ме ним дру штви ма“, Кул ту ра бр. 
19 (1972): 13.
3  С. Пе тро вић, Кул ту ро ло ги ја (Бе о град: Ле ла, 2000), 9. Ети мо ло ги ја ре чи „кул-
ту ра“ по ти че од ла тин ског гла го ла co lo, co lo re, co lu ri, cul tum са зна че њем об ра-
ђи ва ти, уз га ја ти, ње го во зна ча ње се углав ном по ве зи ва ло са по љо при вре дом. 
Иако је пр во ме та фи зич ко зна че ње кул ту ре упо тре био Ци це рон го во ре ћи о 
кул ту ри ду ше (cul tu ra ani ma), ово зна че ње је по ста ло до ми нант но тек кра јем 
XVII ве ка, ка да je об ја вље на књи га Исто ри ја кул ту ре (1782). По том се де фи ни-
ци ја кул ту ре по ја вљу је и у Реч ни ку Фран цу ске ака де ми је (1798. год). Ме ђу пр ви-
ма ко ји су одво ји ли по јам кул ту ре од ње не ра ни је по љо при вред не ко но та ци је 
био је С. Пу фен дорф, те о ре ти чар при род ног пра ва. Ви де ти ви ше: С. Бран ко-
вић, Исто ри ја кул ту ре и ци ви ли за ци је (Бе о град: Ме га тренд, 2009), 10-21.



TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 3
 
 Микић Х. „Култура и економија“, 2 — 9

јед ног де ла умет но сти из сфе ре при ват ног у сфе ру 
јав ног и по ја ве др жа ве као зна чај ног ак те ра умет-
нич ког си сте ма. Умет нич ко ства ра ла штво, као нај-
ве ћим де лом естет ска ка те го ри ја, умре жа ва се са 
ни зом про фе си о нал них де лат но сти (му зе ја, га ле-
ри ја, по зо ри шта, ар хи ва, би бли о те ка, итд) без ко-
јих очу ва ње, ди се ми на ци ја и про мо ци ја умет но сти 
по ста ју прак тич но не мо гу ћи.4 Ови про це си до во де 
до по ве зи ва ња умет нич ких обла сти са кул тур ним 
ак тив но сти ма, као и про жи ма ња ан тро по ло шког и 
ху ма ни стич ког раз у ме ва ња овог фе но ме на.

Мо де ре не иде је о кул ту ри и њен од нос са еко-
но ми јом ма хом су уте ме ље ни Марк со вом ана ли зом 
ка пи та ли стич ке роб не про из вод ње и трет ма ном кул-
тур но-умет нич ког ства ра ла штва у роб но-нов ча ним 
од но си ма, а ка сни је ин тер пре ти ра ни и оја ча ни иде ја-
ма кри ти ча ра нео кла сич не еко ном ске шко ле Кеј нза и 
Ро бин са (J. Keyns, L. Rob bins). Иако су још по чет ком 
XIX ве ка еко ном ски обра сци по на ша ња има ли зна чај-
ни ути цај на кул тур но-умет нич ко ства ра ла штво, пре-
тва ра ју ћи кул тур но-умет нич ко де ло у тр жи шну ро бу 
(нпр. умет нич ки сај мо ви, на руџ би не умет нич ких де-
ла), ста во ви Марк си стич ке шко ле, да умет ност и кул-
ту ру тре ба по сма тра ти као де лат но сти из ван тр жи шта, 
одр жа ли су се ду го ме ђу те о ре ти ча ри ма кул ту ре, фи-
ло зо фи ма и со ци о ло зи ма и од ре ђе ним еко но ми сти ма 
по пут Кеј нза и Ро бин са, а ова кво опре де ље ње има ло 
је ути цај и на од ре ђе не кул тур не по ли ти ке.

Иде је о не тр жи шном и не про фит ном ка рак-
те ру кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва ду го су 
би ле ар гу мен то ва не те зом да је сло бо дан раз вој 
ства ра ла штва мо гућ са мо уко ли ко оно ни је сред-
ство бо га ће ња по је ди на ца и гру па и уко ли ко се на-
ла зи из ван сва ке усло вље но сти. По је ди ни ауто ри 
ово на зи ва ју „естет ским син дро мом“, а ка рак те ри-
ше га по ри ца ње еко ном ског ути ца ја на умет ност, 
те ис ти ца ње не ких ви ших, нео бја шњи вих на ме ра 
ства ра ња умет нич ког де ла.5 Све је то во ди ло ја-
ча њу иде а ли стич ких кли шеа ко ји су и да ље би ли 
за тво ре ни у ту ма че њу ве за из ме ђу умет но сти и 
еко но ми је, мар ги на ли зу ју ћи иде је о еко ном ској 
ди мен зи ји кул тур но-умет нич ких са др жа ја.

Раз вој ка пи та ли стич ких од но са про из вод ње, ути-
цај ин ду стри ја ли за ци је на област кул тур но-умет нич-
ких де лат но сти, про це си де ре гу ла ци је у јав ној сфе-
ри, итд. ути ца ли су да се ре ла ти ви зу ју го ре по ме ну ти 

4  Х. Ми кић „Од кул ту ре до кре а тив не еко но ми је: тен ден ци је у фи нан си ра њу 
кул ту ре и по ло жај би бли о теч ке де лат но сти “, Чи та ли ште бр. 20 (2012): 19.
5  В. Гра скамп, Умет ност и но вац (Бе о град: Clio, 2003), 17.

ста во ви по пи та њу са вре ме ног раз у ме ва ња умет но-
сти и еко но ми је. Ка ко по сто је ће те о ри је о умет но-
сти и ку лу ри по ста ју нео др жи ве у но вом дру ште ном 
кон тек сту, кра јем пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
ра до ви Р. Ви ли јам са (R. Wil li ams, So cety and Cul tu re, 
1958) по чи њу да ши ре схва та ње да кул ту ра и кул тур-
ни про из во ди пред ста вља ју део ма те ри јал не про из-
вод ње, чи ме је учи њен за о крет ка ма те ри ја ли стич ком 
схва та њу кул ту ре. Пост мо дер не те о ри је о кул ту ри Т. 
Адор на, М. Хорк хај ме ра (T. Adornо, M. Hork he i mer), 
сва ка на свој на чин, по чи њу да се ба ве фе но ме ни-
ма еко но ми за ци је кул тур них са др жа ја и ра сту ћим 
еко ном ским трет ма ном сим бо лич ке про дук ци је, ука-
зу ћу ји на њи хо ве не га тив не дру штве не ефек те, пре 
све га оне ко је про ис ти чу из ин ду стриј ске про из вод ње 
кул тур них са др жа ја.

По след њих де сет го ди на мо гу се озна чи ти као 
пе ри од ин тен зив ног еко ном ског трет ма на умет но-
сти и кул ту ре. По стин ду стриј ски кон текст за пад них 
др жа ва и пост мо дер на до ве ли су до ре де фи ни са ња 
пој ма кул ту ре и умет но сти, те су и раз ма тра ња о 
овом фе но ме ну усме ре на у нај ве ћој ме ри на ње-
го ву ма те ри јал ну ком по нен ту, од но сно са др жа је 
и до бра пу тем ко јих се мо гу пре но си ти ду хов ни 
еле мен ти кул ту ре. Узро ци ових про ме на су ви ше-
стру ки и не са мо праг ма тич ног, већ и сим бо лич ког 
ка рак те ра: пр во, пре лаз са раз ма тра ња кул ту ре 
као кре а тив ног сек то ра по др жан је тех но ло шким 
про ме на ма, ши рим схва та њем кул ту ре, по ве ћа-
ним зна ча јем кре а ти вно сти, ино ва ци ја, ве шти на 
и зна ња у кон тек сту еко ном ског ра ста (и раз во ја), 
као и про ме на ма у по тро шач ким на ви ка ма, дру го, 
до шло је до про ме не у раз у ме ва њу са мог кон цеп та 
кул ту ре као екс клу зив не и ели ти стич ке ка те го ри је и 
ње го ве тран сфор ма ци је у кон цепт кре а тив но сти и 
кре а тив них де лат но сти ко ји се при хва та као де мо-
крат ски и ин клу зив ни,6 тре ће, про ме на ви ђе ња кул-
тур не про дук ци је као са мо стал не и изо ло ва не ак-
тив но сти у обла сти бо га тих ме ђу сек тор ских од но са 
и ве за и че твр то, усме ра ва ње па жње јав них вла сти 
са јав ног си сте ма у кул ту ри на оне кре а тив не де лат-
но сти ко је мо гу да по слу же као из вор бо гат ства и 
за по шља ва ња по кре ну ло је ди ску си је о тр го вин ској 
по ли ти ци, ин те лек ту ал ној сво ји ни, ма кро е ко ном-
ским усло ви ма за раз вој сек то ра и сл.7

6  S. Gal lo way and S. Dun lop, “A cri ti que of de fi ni ti ons of the cul tu ral and 
cre a ti ve in du stri es in pu blic po licy”, International Journal of Cultural Policy 13/1 
(2007): 21. 
7  Т. Flew and S. Cunningham “Creative Industries After the First Decade of 
Debate“, The Information Society 26/2 (2010): 5.
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Тр жи ште у кул ту ри: из ме ђу кул ту ро ло шких и 
еко ном ских прин ци па вред но ва ња

Ди на ми ка и ме ђу за ви сност еко но ми је и умет-
но сти тра ди ци о нал но су се ве зи ва ле за уло гу и 
од нос тр жи шта на спрам умет но сти и кул ту ре и ве-
ко ви ма би ле по при ште број них ди ску си ја и про-
тив реч них ста во ва ко ји су оку пи ра ли па жњу те о-
ре ти ча ра и прак ти ча ра у по тра зи за од го во ром на 
пи та ње ка ко умет ни ку обез бе ди ти сло бо ду и еко-
ном ску си гур ност и на ко ји на чин еко но ми за ци ја 
кул тур но-умет нич ких струк ту ра не ће во ди ти вул га-
ри за ци ји умет но сти. Еко но ми за ци ја кул ту ре је од-
у век по сто ја ла, али су се од но си из ме ђу тр жи шта 
и умет но сти раз ли ко ва ли од исто риј ских кон тек-
ста. Ови од но си су од у век има ли дво јак ка рак тер. 
С јед не стра не, по сред ством тр жи шта мно га де ла 
вр хун ске умет но сти по ста ја ла су до ступ на ши ром 
све та. С дру ге стра не, умет нич ка де ла од у век су 
пред ста вља ла не ку вр сту имо ви не: Фи ди ји на ста-
туа Ати не на пра вље на од зла та и сло но ва че пред-
ста вља ла је рат ну фи нан сиј ску ре зер ву, Ру бенс се 
хва лио да је спо со бан да сво ја плат на пре тво ри у 
вре ће злат ни ка...8 Еко но ми за ци ја кул ту ре и умет-
но сти омо гу ћа ва ла је да се по сред ством тр жи шта 
оси гу ра ју ма те ри јал ни усло ви за ства ра ла штво.

Нај ве ћи број ди ску си ја о од но су еко но ми је и 
кул ту ре од ви ја се на по љу раз у ме ва ња пој ма вред-
но сти, као и на чи на на ко ји се он утвр ђу је. Реч је о 
пој му ко ји је те шко пре ци зно де фи ни са ти, а и уко-
ли ко би се при сту пи ло то ме, апа ра ту ра за његово де-
фи ни са ње за ди ра ла би у област пси хо ло шког ста ња 
и лич не пер цеп ци је сва ког по је дин ца. Со ци о ло шки 
дис курс про ми шља о вред но сти као ка те го ри ји ко ја 
пред ста вља стан дард о то ме шта је ва ља но, ко ри сно 
и по жељ но за по је дин ца, гру пу, за јед ни цу, дру штво, 
др жа ву.9 Ка ко по сто је раз ли чи те вред но сти и под-
руч ја њи хо вог ис по ља ва ња (са знај не, еко ном ске, 
естет ске, мо рал не, итд), та ко се и кул тур но-умет-
нич ко де ло мо же про це њи ва ти кроз сво ју ду ал ност, 
као са знај на и естет ска, али исто та ко и као еко ном-
ска вред ност, а у за ви сно сти од по тре ба и ин те ре-
са по је дин ца и гру па. Та ко се до ла зи до си ту а ци је 
да је утвр ђи ва ње умет нич ке и еко ном ске вред но сти 
и сам про цес вред но ва ња на не ки на чин сли чан и 
за те о ре ти ча ре кул ту ре и за еко но ми сте, осим што 

8  Р. Мулен „Уметност и економија у савременим друштвима“, Култура бр. 
19 (1972): 15.
9  И. Шијаковић, Социологија (Бања Лука: Економски факултет, 2008), 77.

су ко ре ни вред но ва ња дру га чи ји. До кул тур ног мо-
дер ни зма осно ве утвр ђи ва ња умет нич ке вред но сти 
ви ђе не су у уну тра шњим, че сто уни вер зал ним ква-
ли те ти ма естет ског и кул тур ног зна че ња, да би пост-
мо дер ни зам до нео, уме сто тра ди ци о нал них иде а-
ла, ин тер пре та ци је вред но сти у ре ла ти ви стич ким, 
че сто су бјек тив ним и не из ве сним ка те го ри ја ма.10 
Прак са је по ка за ла да је кул тур но-умет нич ка вред-
ност умет нич ког де ла су бјек тив на ка те го ри ја ко ја 
на ста је кон сен зу сом оних ко ји де ло про це њу ју (ку-
сто си, кри ти ча ри, кул ту ро ло зи, исто ри ча ри умет но-
сти, те о ре ти ча ри есте ти ке, итд), и њу чи не углав ном 
све оне вред но сти кон сти ту и са не у умет нич кој сфе-
ри – есте ти ка, исто риј ска вред ност, рет кост, аутен-
тич ност, со ци јал на и сим бо лич ка вред ност, итд.

С дру ге стра не, ра на еко ном ска про ми шља ња 
о кул тур но-умет нич ком де лу у све тлу од ре ђи ва-
ња ње го ве вред но сти ве зу ју се за ра до ве Бол ди на 
(J. Bol din, 1578), Ман де ви ла (B. Man de vil le, 1732) 
и Га ли ја ни ја (F. Ga li a ni, 1751) ко ји су раз ма тра ли 
фак то ре ко ји ути чу на утвр ђи ва ње це не умет нич-
ких де ла на тр жи шту, као и спе ци фич не усло ве у 
ко ји ма се ова це на од ре ђу је у од но су на оп ште 
еко ном ске за ко ни то сти.11 Раз ма тра ње кул ту ре 
и умет но сти у еко ном ској ми сли од ви ја се из ан-
тро по ло шке пер спек ти ве и исто риј ског кон тек ста 
(Д. Хјум/D. Hu me, А. Тир го/A. Tur go, А. Смит/А. 
Smit...) све до по ја ве кла сич не еко ном ске ана ли-
зе. У по ку ша ју до ла же ња до са зна ња о вред но сти 
ро бе ко ја је де фи ни са на из ван си сте ма це на, ис-
кри ста ли са ла су се три при сту па: те о ри ја тро шко-
ва про из вод ње, те о ри ја гра нич не ко ри сно сти и те-
о ри ја рад не вред но сти.12 Ме ђу тим, у окви ру ових 

10  S. Connor, Theory and Cultural Value (Oxford: Blackwell, 1982), 14; S. Regan, 
ed., The Politics of Pleasure: Aestetics and Cultural Theory (Buckingham: Open 
University Press, 1992), 147.
11  C. Goodwin, “Art and culture in the history of economic thought”, in 
Handbook of the Art and Culture, eds. V. A. Ginsburgh, D. Throsby (North-
Holland; Scorcu, 2006), 28-68.
12  Теорија трошкова производње у утврђивању вредности робе полази 
од чињенице да се роба продаје на тржишту према њеним трошковима 
производње, те као таква није се могла применити на уметничка дела, која 
су била ретка, оригинална и неадекватна за умножавање. Теорија граничне 
корисности одређује вредност робе према њеној корисности у односу на 
различите околности у којима се она процењује. У оквиру ове економске 
школе уметничка дела су се разматрала из угла њихове корисности, као 
и ефекта позитивних екстерналија које потичу од културно-уметничких 
делатности. Ове идеје ће даље интерпретирати критичари неокласичне 
школе и представници савремене економске мисли, али фокус њихове 
анализе се усмерава на екстерне ефекте које уметност и култура имају 
на друштвене и економске структуре, као и аргументовање државног 
интервенционизма у области културе. Видети више: M. Јакшић и A. 
Прашћевић, Историја економије (Београд: Економски факултет, 2011); C. 
Goodwin, “Art and culture in the history of economic thought”, in Handbook of 
the Art and Culture, eds. V. A. Ginsburgh, D. Throsby (North-Holland; Scorcu, 
2006), 28-68.
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те о ри ја, утвр ђи ва њу вред но сти кул тур но-умет нич-
ког де ла ни је се по све ћи ва ла до вољ на па жња све 
до раз ма тра ња ове те ме од стра не Марк си стич ке 
шко ле. Она је сма тра ла да кул тур но-умет нич ко 
де ло ни је при мар но ро ба на ме ње на раз ме ни већ 
естет ском до жи вља ју при ма о ца, што је опре де ли-
ло чи тав њен опус раз ма тра ња умет нич ког де ла 
у роб но-нов ча ној раз ме ни. Да би де ло до шло до 
при ма о ца оно мо ра да се укљу чи у про цес раз ме-
не ро ба и ти ме до би је свој роб ни ка рак тер.13 Ком-
плек сност про бле ма из ме ђу умет но сти и тр жи шта, 
ка ко их је ви де ла Марк си стич ка шко ла, огле да ла 
се у не ко ли ко чи ње ни ца: „да кул тур но-умет нич ко 
де ло ни је ство ре но да бу де ро ба, а мо ра да по-
ста не ро ба ка ко би до пр ло до пу бли ке и ис пу ни ло 
сво ју су штин ску функ ци ју – естет ско де ло ва ње; за-
тим, да се умет нич ка вред ност де ла ме ри ква ли-
те том ње го вих свој ста ва, а не ко ли чи ном рад ног 
вре ме на нео п ход ног за про из вод њу, као што се то 
чи ни код дру гих ро ба“14 умет нич ко де ло ко је до би-
је роб ни ка рак тер при мар но се по сма тра из угла 
ње го ве про мет не вред но сти, а за не ма ру је ње го ва 
упо треб на вред ност; дво ја ка при ро да умет нич ког 
ра да у за ви сно сти од то га да ли се њи ме опло ђу је 
или се не опло ђу је ка пи тал.15 

У кон тек сту ове ди ску си је, ин те ре сант но је по-
ме ну ти и Беч ку шко лу (Бем-Бе ве рик/ Bem-Ba ve rik, 
Карл Мен гер/Karl Men ger и Фри дрих Ви зер/Fri-
drih Vi zer) ко ја је вред ност ро бе об ја шња ва ла на 
осно ву пси хо ло шких ефе ка та, од но сно на осно ву 
су бјек тив не оце не ко ју по тро ша чи има ју о ко ри-
сно сти од ре ђе не ро бе. Овај при ступ, као и ра не 
иде је Бол ди на, Ман де ви ла и Га ли ја ни ја има ле су 
нај ве ћи ути цај на са вре ме на про ми шља ња о вред-
но сти умет нич ког де ла и ње го вим де тер ми нан-
та ма, ко ја су да ље раз ра ђи ва на и по твр ђи ва на у 
окви ру еко но ми ке кул ту ре на ста ле сре ди ном ше-
зде се тих го ди на про шлог ве ка.16 Као ре зул тат те о-

13  М. Ранковић, Општа социологија уметности (Београд: Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1996), 219.
14 Исто, 219.
15 Видети више: М. Илић, Социологија културе и уметности (Београд: Научна 
књига, 1987), 62. 
16  У оквиру економике културе, научне расправе о економској валоризацији 
културе, започеле су седамдесетих година прошлог века, првим радовима о 
економици извођачких уметности, W. Baumol и W. Bowen “On Performing 
Arts: Anatomy of their Economic Problems“ (1965), а потом о уметничком 
тржишту економиста попут Andersenа (Paintings as an Investment, 1974), 
Stainа (The Monetary Apreciation of Paintings, 1977) и Baumolа (Unnatural 
Value: or art investment as Floating Crap Game, 1986), што је утицало на боље 
разумевање односа између тржишта и уметности и његових детерминанти. 
Видети више: B. Frey “Art Markets and Economics: Intruduction“, Journal of 
Cultural Economics 21 (1997): 165–173.

риј ских ме ђу у ти ца ја, до шло се до за кључ ка да се 
тр жи шна вред ност де ла мо же по сма тра ти као збир 
ње не имо вин ске (ко ли ко оно вре ди као имо вин ски 
екви ва лент) и хе до ни стич ке ком по нен те (ко ли-
ко њен по тен ци јал ни вла сник су бјек тив но оце њу-
је да је вред ност де ла из угла ужи ва ња, со ци јал-
ног ста ту са, пре сти жа, же ље за по се до ва њем).17 С 
дру ге стра не, не ки од нео кла си ча ра за сту па ли су 
иде је да умет нич ка де ла као јав но до бро са зна-
чај ним екс тер ним ефек ти ма за дру штво зах те ва-
ју јав ну по др шку ко ја ће омо гу ћи ти фи нан си ра-
ње ових ак тив но сти и учин ти их бес плат ним свим 
ко ри сни ци ма.18

Раз вој ин ду стриј ског на чи на про из вод ње из ме-
нио је при ступ кул тур но-умет нич ким де ли ма, уво-
де ћи у исто вре ме и тран сфор ма ци ју у утвр ђи ва њу 
њи хо ве еко ном ске вред но сти. Ин ду стри ја ли за ци ја 
кул тур них са др жа ја углав ном до во ди да пре тва-
ра ња кул тур но-умет нич ког де ла из ели ти стич ке 
тво ре ви не у ко јој мо гу ужи ва ти са мо по вла шће-
не гру пе (при мар но на осно ву еко ном ске мо ћи), 
у спе ци фич ну ро бу ко ја по ста је ши ро ко до ступ на 
сви ма.19 Де мо кра ти за ци ја кул ту ре омо гу ћи ла је 
раст тех нич ке и еко ном ске до ступ но сти кул ту ре 
свим сло је ви ма пу бли ке, али је са со бом до не ла 
и опа сност да се ма сов на кул ту ра пре тво ри у не-
га тив ну дру штве ну по ја ву кроз по јед но ста вље но 
ту ма че ње са др жа ја и вред но сти, где кул тур ни са-
др жа ји по ста ју сред ство ма ни пу ла ци је и оства ру ју 
не га тив ни ути цај на дру штво.

У сфе ри елит не кул ту ре, кроз исто ри ју се по-
ка за ло да је вред ност умет нич ког де ла нај че-
шће на ста ја ла кон сен зу сом оних ко ји су де ло 

17   Позитиван утицај хедонистичке компоненте на вредност уметничког дела 
показала су истраживања попут V. A. Ginsburghet et al., “The computation 
of price indices“, in Handbook of the Art and Culture, eds. V. A. Ginsburgh, D. 
Throsby (North-Holland; Scorcu, 2006); E. A. Scorcu and R. Zanola, The right 
price for Art Collectibles: A quantile Hedonic Regression Investigation of Picasso 
Paintings, WP10-01, Working Papers and Professional Report Series (Rimini: 
The Rimini Centre for Economic Analysis, 2010), http://www.rcfea.org/RePEc/
pdf/wp01_10.pdf (преузето 15. 6. 2012) и др.
18  L. Robbins “Art and the State“, in Politics and Economics: Papers in Political 
Economy (London: Macmillan, 1963), 53-72.
19  Код културно-уметничких дела која су ретка и непоновљива, тржишна 
вредност се утврђује као збир њихове имовинске и хедонистичке 
компоненте. Код културно-уметничких добара код којих постоји могућност 
за репродукцију (књиге, новине, часописи, итд) или се колективно могу 
конзумирати (позоришна представа, филмска пројекција, музички концерт) 
економска вредност се углавном утврђује на основу трошкова који су 
неопходни за продукцију (теорија трошкова производње), док хедонистичка 
детерминанта има минимални утицај на њу. Још један разлог томе јесте 
и чињеница што је природа ове две групе добара различита. Првој групи 
припадају добра код којих се испољава искључивост и ривалство у потрошњи 
на веома високом нивоу, док су друга, полујавног карактера, код којих се 
искључива природа ублажава ниском ценом, потрошња углавном одвија 
колективно, а потенцијални ривалитет у потрошњи ублажава њиховом 
масовном доступношћу.
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про це њи ва ли (еко ном ска, по ли тич ка или кул тур-
на ели та). Умет нич ка и еко ном ска вред ност, иако 
под ло жне су бјек ти ви зму, ни ка да ни су би ле у дис-
кре пан ци, ка ко од ре ђе ни кру го ви те о ре ти ча-
ра че сто ову ка у зал ност ин тер пре ти ра ју.20 У свим 
вре ме ни ма и дру штви ма умет нич ка де ла су би ла 
но си о ци вред но сти чи ји је сте пен при зна ва ла гру-
па ко ја је од ре ђи ва ла вред но сти за чи та во дру-
штво, а иста де ла су се ујед но на ла зи ла и на нај-
ви шем ни воу еко ном ске ва ло ри за ци је.21 Ме ђу тим, 
од сту па ња од ових тен ден ци ја на ста ју нај че шће у 
слу ча ју не га тив них по ја ва ома со вље ња кул ту ре – 
де ла без вред но сти у ли ков ној и дру гим ви зу ел ним 
умет но сти ма (шунд) и сум њи ве вред но сти у му зи-
ци и ли те ра ту ри (шунд), где се за пра во нај бо ље ви-
де па ра док си тр жи шта у кул ту ри.

Тр жи ште у кул ту ри у дис кур су  
кул тур них по ли ти ка

Де ло ва ње јед ног умет нич ког де ла не из о став но 
за ви си од ње го вог пла сма на до крај њег ко ри сни-
ка. Тр жи ште, пу тем по сред нич ке уло ге, омо гу ћа ва 
ауто ру пла сман де ла, а ужи ва о цу за до во ља ва ње 
кул тур них по тре ба. Тр жи ште у кул ту ри омо гу ћа-
ва су че ља ва ње по ну де и тра жње за умет нич ким 
де ли ма као ис хо ди ма кре а тив но сти, има ги на ци-
је, ори ги нал но сти, уме ћа и ве шти на. Ди на мич ност 
раз ме не тр жи шта у кул ту ри углав ном оства ру је 
по зи тив не учин ке у по гле ду по ве ћа ња, пре све га 
естет ске ко му ни ка ци је умет нич ких де ла у ра зним 
кра је ви ма све та, док се са раз во јем ин фор ма ци-
о них тех но ло ги ја она и ин тен зи ви ра. Ства ра њем 
гло бал ног тр жи шта кул тур но-умет нич ких са др жа-
ја омо гу ће но је да се про ши ри круг ре ле вант них 
ак те ра ко ји уче ству ју у пре и спи ти ва њу умет нич ких 
кри те ри ју ма ва ло ри за ци је де ла, да се уна пре ди 
ква ли тет и уста но ве свет ски стан дар ди кул тур но-
умет нич ког ства ра ла штва, итд.22 Тр жи ште у кул-
ту ри сво је по зи тив не ефек те оства ру је и у до ме ну 

20  Размимоилажења су некада водила суженом поимању уметничког 
тржишта које се углавном доводило у везу са „догмом о комерцијализацији 
уметности“. Она се користила ради описивања начина размишљања, врсте 
односа и поступања у уметничком стваралаштву која је утемељена на 
логици трговине. Такав начин размишљања углавном се доводио у везу са 
производњом културно-симболичких добара код којих се више води рачуна 
о њиховој тржишној вредности него употребној. Видети више: M. Илић, 
Социологија културе и уметности (Београд: Научна књига, 1987), 62-65.
21  Р. Мулен „Уметност и економија у савременим друштвима“, Култура бр. 
19 (1972): 10.
22  Видети више: М. Ранковић, Општа социологија уметности (Београд: Завод 
за уџбенике и наставна средства, 1996), 225-226.

по бољ ша ња усло ва ра да и жи во та умет ни ка, уна-
пре ђе њу ин сти ту ци о нал ног си сте ма обра зо ва ња у 
кул ту ри и умет но сти, као и при зна ва њу кул тур но-
умет нич ких тво ре ви на.

Ма да су по ка рак те ру кул тур но-умет нич ке де-
лат но сти раз ли чи те, за јед нич ко за све њих је да су 
до бра и услу ге ко је оне ис по ру чу ју спе ци фич ни, 
ка ко у еко ном ском, та ко и у дру штве ном сми слу. 
Раз ме на кул тур но-умет нич ких тво ре ви на има низ 
не е ко ном ских ефе ка та, што ука зу је на при су ство 
екс тер на ли ја. На и ме, ужи ва ње кул тур но-умет нич-
ких де ла омо гу ћа ва за це ли ну дру штва или по је-
ди не ње го ве де ло ве раз ли чи те ко ри сти као што су 
очу ва ње и не го ва ње кул тур ног ди вер зи те та, ја ча ње 
ко лек тив ног иден ти те та, уна пре ђе ње оп штег кул-
тур ног ни воа, обез беђ ење кон ти ну и те та кул ту ре, 
итд. „Са свим је из ве сно да је уте ме ље ње по зи тив-
них дру штве них вред но сти (мо рал них прин ци па, 
со ци ја ли за ци је, то ле ран ци је, по ве ре ња, при хва та-
ње но вих иде ја, ко лек тив не и ин ди ви ду ал не мо ти-
ва ци је, си стем на ви ка и оби ча ја, итд) оп ште до бро 
за сва ко дру штво. Са вре ме ном дру штву се ни ко не 
мо же при ла го ди ти, уко ли ко не по се ду је еле мен-
тар не вред но сне обра сце и од ре ђе ни ни во со ци-
ја ли за ци је и адап та ци је на жи вот не усло ве. Обез-
бе ђи ва ње од ре ђе ног ни воа при ла го ђа ва ња оп ште 
је до бро, јер смет ње у ње му про у зро ку ју тро шко-
ве за дру штво (нпр. на си ље, не по ве ре ње, не то ле-
рант ност пре ма раз ли чи то сти, не а дап ти бил ност 
по је дин ца и дру штве них гру па, итд)“.23 По сто ја ње 
по зи тив них екс тер на ли ја је нај че шћи ар гу мент ак-
тив ног де ло ва ња др жа ве у кул ту ри у прав цу за шти-
те кул тур но-умет нич ких де лат но сти од деј ства еко-
ном ских за ко ни то сти.

Спе ци фич на при ро да ор га ни за ци је у кул ту ри, 
као и гло ба ли за ци ја свет ских то ко ва, до ве ле су до 
кон цен тра ци је ре сур са и ин тен зив не кон гло ме ра-
ци је. По је ди ни ауто ри ис ти чу да кон цен тра ци ја и 
ства ра ње ме диј ских кон гло ме ра та зна чи над зор 
над про из вод њом, за по шља ва њем, ди стри бу ци-
јом и пу бли ком.24 Она се по ве зу је са до ми нант ним 
по ло жа јем над ин фор ма ци ја ма и ме диј ским са-
др жа ји ма. Опа сно сти кон цен тра ци је од у век су се 

23  Х. Микић „Економски профил тржишта уметности и његови савремени 
развојни трендови“, у Западни Балкан: регионално уметничко тржиште, 
а не фикција?, ур. Г. Рикаловић (Београд: Anonymous said), http://www.
kreativnaekonomija.net/wp-content/uploads/2012/08/2-Ekonomski-profil-
umetnickog-trzista-Hristina-Mikic.pdf (преузето 1. 9. 2012).
24  D. Mc Quail, Mass Communication Theory: An intruduction (London: Sage, 
1994); J. Смирс, Уметност под притиском: промоција културне разноликости 
у доба (Нови Сад: Светови, 2005).
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ви де ле у сма ње њу ра зно ли ко сти и мо гућ но сти ма 
из бо ра на сло ва, про гра ма или иде ја. То се на ро чи-
то од но си на уре ђи вач ку кон цен тра ци ју ко ја мо же 
на ста ти у ве ли ким ме диј ским кон гло ме ра ти ма, где 
се ин фор ма ци је би ра ју у са мо јед ном уре ђи вач-
ком се ди шту и пла си ра ју исте иде је кроз раз ли чи те 
ме диј ске фор ма те.25 На чин фи нан си ра ња, не ма те-
ри јал на при ро да кул тур но-умет нич ких са др жа ја, 
при су ство ефек та аси ме трич но сти ин фор ма ци ја 
на тр жи шту кул тур них до ба ра и услу га,26 а у но ви-
је вре ме све ве ће де ло ва ње тех но ло ги је на раст и 
раз вој кул тур ног сек то ра, још су не ка обе леж ја ко-
ја до во де до од ре ђе них хен ди ке па у функ ци о ни са-
њу тр жи шта кул тур них до ба ра.

Све ове спе ци фич но сти тр жи шта у кул ту ри го-
во ре о чи ње ни ци да оно у прак си ни је ни ка да је-
ди ни ме ха ни зам ко ор ди на ци је од лу ка, већ да се 
не са вр ше но сти тр жи шне еко но ми је че сто от кла-
ња ју др жав ном ин тер вен ци јом. Ме ђу тим, за ла га-
ње за ак тив но уво ђе ње тр жи шта у обла сти кул ту ре 
од ре ђе не гру пе ви де пар ци јал но, као по др жа ва ње 
нео ли бе рал них иде ја и вред но сти ко је на ру ша ва ју 
дру штве ну уло гу умет но сти. Због не пот пу ног уви-
да у чи тав кон текст тр жи шта у кул ту ри, ста во ви о 
ње го вом не га тив ном трет ма ну не ка да по при ма ју 
екс трем не ва ри јан те, ту ма че ћи тр жи ште као ин-
стру мент кул тур ног им пе ри ја ли зма, те се оно че-
сто од ба цу је, чак и у оним си ту а ци ја ма у ко ји ма 
би ње го ва аде кват на при ме на во ди ла ка са мо о др-
жи во сти и бо љој фи нан сиј ској по зи ци ји пре све га 
са мих ства ра ла ца. По ме ну то про ми шља ње о кул-
тур но-умет нич ком ства ра ла штву до при не ло је да 
тр жи ште ду го вре ме на не ма сво ју при ме ну у са-
вре ме ним кул тур ним по ли ти ка ма европ ских зе-
мља (из у зев у Ве ли кој Бри та ни ји). Као ин стру мент 
ко ор ди на ци је од лу ка ко ји се уоби ча је но по ве зу је 
са ди се ми на ци јом и ужи ва њем у умет нич ким де-
ли ма, при ку пља њем и ало ка ци јом сред ста ва за 
фи нан си ра ње умет но сти, тр жи ште по ста је зна чај-
ни је за сту пље но с кра ја осам де се тих го ди на. Ме-
ђу тим, кул ту ра у осно ви и да ље оста је из ван пот-
пу не и ис кљу чи ве при ме не тр жи шног ме ха ни зма и 

25  З. Перушко „Медијска концентрација: изазов плурализма медија у 
Средњој и Источној Европи“, Медијска истраживања бр. 1 (2003): 45.
26  Ефекат асиметричне информисаности углавном се јавља у облику 
различитог нивоа информација које поседују учесници у трансакцијама на 
културно-уметничком тржишту. Најчешћи је случај да купци и уживаоци 
уметничких дела немају потпуно знање о квалитету, уметничкој, естетској 
или тржишној вредности дела, те често могу бити изманипулисани 
маркетиншким средствима. Ефекат асиметричне информисаности је 
веома чест у трансакцијама на тржишту уметничких дела (уметничка дела, 
колекције и антиквитети).

еко ном ских за ко ни то сти, иако се да нас у дис кур су 
јав них по ли ти ка мо гу на ћи слу ча је ви у ко ји ма се 
пу тем тр жи шта углав ном обез бе ђу је флек си бил но 
раз ре ша ва ње про бле ма ало ка ци је и ди стри бу ци је 
ре сур са у кул ту ри (САД, Ве ли ка Бри та ни ја).

Без сум ње је да по сто је не га тив ни ефек ти де ло-
ва ња тр жи шта у кул ту ри. Они су на ро чи то ви дљи ви 
у дру штви ма ко ја не ма ју ја сно ар ти ку ли са ну кул-
тур ну по ли ти ку, си стем ски при ступ раз во ју кул ту-
ре, те у ко ји ма се де лу је ма лим бро јем ин стру ме-
на та и не е фи ка сним струк тур ним ме ха ни зми ма. 
„Зе мље ко је има ју ду гу тра ди ци ју и раз ви је но тр-
жи ште у кул ту ри, нај че шће под овим кон цеп том 
под ра зу ме ва ју при мар но осла ња ње на ин сти ту ци је 
тр жи ша и ње го ве ак те ре у еко ном ском ди мен зи о-
ни ра њу кул ту ре, уз де ло ва ње др жа ве у прав цу на-
до ме шћи ва ња тр жи шних не до ста та ка и из град ње 
ефи ка сни јих тр жи шних струк ту ра“.27 Ус по ста вља-
ње ме ха ни за ма ко ор ди на ци је у кул тур но-умет нич-
ким де лат но сти ма од ви ја се у про на ла же њу сра-
зме ре из ме ђу тр жи шних и ван тр жи шних ре ше ња, 
ка ко би се на јед ној стра ни обез бе ди ло за до во ља-
ва ње дру штве них по тре ба, а с дру ге ефи ка сност 
упо тре бе сред ста ва. Ово ба лан си ра ње у ве ли кој 
ме ри тре ба да ис пу ни ци ље ве кул тур не по ли ти ке, 
ин те ре се и оче ки ва ња кул тур не за јед ни це, што 
се нај че шће по сти же на ла же њем нај ра зли чи ти је 
ком би на ци је оних ор га ни за ци о них ди мен зи ја ко је 
од го ва ра ју тра ди ци ји, по сто је ћем си сте му ин сти-
ту ци ја кул ту ре, еко ном ском раз во ју зе мље и сл.

Та ко, на при мер, јед на од кон крет них функ ци ја 
др жа ве је сте да де лу је у прав цу ре гу ла ци је тр жи-
шта по ста вља ју ћи и ин сти ту ци о на ли зу ју ћи нор ме 
оп штих пра ви ла по на ша ња на тр жи шту (ре гу ла ти-
ва). За тим се ту по ја вљу је и не ма ње ва жна ре ди-
стри бу тив на функ ци ја др жа ве, где се кроз си стем 
фи скал не апа ра ту ре де лу је у прав цу пра вич ни је 
рас по де ле ре сур са у си ту а ци ја ма ка да се она не 
мо же у пот пу но сти ди мен зи о ни ра ти пу тем тр жи-
шног ме ха ни зма (бла же гра ни це опо ре зи ва ња 
до хот ка умет ни ка и рад ни ка у кул ту ри, со ци јал не 
ком пен за ци је, итд). На кра ју, уло га др жа ве је и да 
ин стру мен ти ма ад ми ни стра тив не (оба ве зна ку по-
ви на, ме диј ске кво те) и еко ном ске при ро де (суб-
вен ци је, до та ци је, по ре ске олак ши це) ко ри гу је или 

27  Х. Микић „Економски профил тржишта уметности и његови савремени 
развојни трендови“, у Западни Балкан: регионално уметничко тржиште, а не 
фикција?, ур. Г. Рикаловић (Београд: Anonymous said, 2012), http://www.
kreativnaekonomija.net/wp-content/uploads/2012/08/2-Ekonomski-profil-
umetnickog-trzista-Hristina-Mikic.pdf (преузето 1. 9. 2012). 
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на до ме шћу је ње го во функ ци о ни са ње. При том 
тре ба во ди ти ра чу на да де ло ва ње др жа ве не до ве-
де до би ро кра ти за ци је умет нич ког си сте ма и пре-
ко мер них ад ми ни стра тив них ин тер вен ци ја ко је 
сво јом ло ги ком мо гу ина у гу ри са ти су бјек ти ви зам 
и по ли тич ки во лун та ри зам, или пак мо гу ство ри ти 
не функ ци о нал не тр жи шне струк ту ре.28

Сто га су иза зо ви са вре ме них кул тур них по ли ти-
ка про на ла же ње аде кват ног мо де ла де ло ва ња тр-
жи шта и др жа ве у кул ту ри, те ус по ста вља ње урав-
но те же но сти из ме ђу тр жи шних и би ро крат ских 
ме ха ни за ма. У про це су мо де ли ра ња ефи ка сног 
си сте ма раз во ја кул тур ног сек то ра тре ба ло би во-

28  Нефункционално тржиште означава ситуацију у којој економски и 
административни инструменти немају никаквог дејства на понашање 
релевантних актера у култури.

ди ти ра чу на ка ко о кул тур ним, та ко и о еко ном-
ским зах те ви ма. Тра ди ци о нал ни мо де ли де ло ва-
ња др жа ве у сек то ру кул ту ре обич но пред ста вља-
ју уоби ча је ну прак су ко ја се те шко ме ња, та ко да 
ре фор ме у мо де лу кул тур не по ли ти ке по се жу за 
ме ра ма ко је има ју пре ко рек тив ни ка рак тер не го 
ра ди кал но ме ња ње мо де ла. То до во ди до из ве-
сне кон вер ген ци је у мо де ли ма др жав ног де ло ва-
ња уз убла жа ва ње раз ли ка ко је су ка рак те ри са ле 
кул тур не си сте ме по је ди них зе ма ља (тр жи шни vs. 
би ро крат ски). Упо ре до са овим про це сом уво ди 
се кон ку рен ци ја у јав ни сек тор, те за ре сур се ко је 
др жа ва усме ра ва пре ма кул ту ри кон ку ри шу ак те-
ри кул тур ног сек то ра ни жим тро шко ви ма и по ве-
ћа ним бро јем по се ти ла ца, што пред ста вља та ко ђе 
при ме ну тр жи шних прин ци па.
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Culture and Economy: Market in the Culture and  
Its Contemporary Developmental Trends 

Summary  
Economy and art have always been connected, but their relationships have been interpreted in different ways, depending 
on how society defined the art, culture and economy. Modern ideas concerning creator and creation and their relation to 
the market are established in Marx’s analysis of capitalistic production and treatment of art within the commodity-money 
relations. For a long time those ideas have been dominant in economy and sociology, with practical implications in cultural 
policy. For long, the ideas about non-profit and non-market nature of cultural and artistic creativity had their arguments 
in the thesis that freedom of creative work is possible only if it is not a means of enrichment of individuals and groups, 
and if it is beyond any financial reasoning. The last ten years could be marked as the period of changing this paradigm. 
Transformation of elitist concept of culture into creative sector was supported by technological changes, growing public 
awareness of developmental potentials of creativity, innovation, skills and knowledge, encouraging intersectoral connections 
and relationships between culture and other activities, as well as changes in consumer habits. By the end of eighties, market 
became the instrument of coordinating decisions in culture. Under the concept of ”cultural market”, countries with a long 
tradition and developed markets in culture and art, often imply primary reliance on the institutions of markets and its 
actors in economic dimensioning of culture, with the state action in the direction of compensation of market failures and 
construction of more efficient market structure. Contemporary cultural policies are often focused on discovering balance 
between market and  non-market solutions in order to ensure the fulfillment of cultural needs and economic efficiency of 
using public resources. This balancing should meet, to a large degree, the objectives of cultural policy and cultural needs 
and expectations of the cultural community, which is usually achieved by finding various combinations of those organizational 
dimensions that correspond to tradition, current system of cultural institutions, economic development, etc. 
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