Ранка Рађеновић

„Српска недеља“
у Дому руске дијаспоре „Александар Солжењицин“,
Москва, Руска Федерација, 1–6. октобар 2018.
У оквиру „Српске недеље“, 1. октобра 2018. у изложбеној сали Дома
руске дијаспоре „Александар Солжењицин“ у Москви отворена је изложба
Руски стрип Краљевине Југославије, која је припремљена у сарадњу више
установа: Дома руске дијаспоре „А. Солжењицин“ из Москве, Министарства
културе и информисања Републике Србије, Архива Југославије, Историјског
архива Београда, Архива Алтера, Филолошког факултета Београдског универзитета, Савеза стрип-уметника Републике Србије.
Ова је прва изложба таквог обима постављена у Москви, прва изложба
о историји руског стрипа у Југославији, где су представљени оригинали часописа тих година, оригинални цртежи сликара и њихове скице, архивска документа и фотографије руских цртача стрипова, као и страни (француски, скандинавски и остали) часописи који су штампали стрипове руских емиграната.
Изложба је значајна, јер показује да историју европског стрипа у време његовог настанка није могуће представити без југословенске странице.
Стрипови Краљевине Југославије преводили су се и штампали у свим великим европским стрип-часописима, а Југославија се осећала сигурном у оквирима новог жанра, који је обликовала и развијала. Сам југословенски стрип
развијао се, између осталог, захваљујући оним руским именима који су чинили његово језгро. Познато је да је руска емиграција дала велики допринос у
архитектури и мостоградњи Краљевине Југославије, у балету и опери, позоришној уметности, шумарству, медицини, природним наукама. Када се ради
о развоју таквог жанра као што је стрип, због многих руских имена која се и
ту појављују постоји искушење да се југословенски стрип до Другог светског
рата назове руском појавом. Издавачи и предузетници, сликари и сценаристи,
преводиоци и популаризатори – створили су основ златног века југословенског стрипа и у европски стрип унели руске теме и руске сликарске традиције. Руски стрип, чија је појава била прекинута револуцијом и грађанским
ратом, постојао је, али не у Русији, већ ван њених граница.
Уз изложбу Руски стрип Краљевине Југославије, која је трајала у Москви до 14. новембра 2018. године, припремљен је двојезични српско-руски
каталог, чији су аутори Ирина Антанасијевић и Ранка Рађеновић, у сарадњи
са Марином Сорокином.
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Међународни округли сто на тему „Проблеми биографије руске дијаспоре у Краљевини СХС/Југославији“, одржан је другог дана „Српске недеље“ у Москви, 2. октобра 2018. године, организован у знак обележавања
180-годишњице установљавања дипломатских односа између Србије и Русије. Јубилеј историјских догађаја увек је добар повод за разматрање и концептуализацију, па ни век заграничне Русије, који се обележава 2018. године,
није изузетак. Многе конференције и симпозијуми, који обележавају ову годишњицу, детаљно разматрају оне дискурсивне праксе које су се сложиле око
историје руске емиграције у академској историографији постсовјетске Русије, у савременој руској дијаспори и светској научној литератури.
Балкан и Србија традиционално имају посебну улогу у историји, политици, култури руског друштва и државе, у светском и општеевропском простору. Почетком 20. века, у годинама револуционарних потреса, Србија је
постала једна од првих земаља која је примила десетине хиљада руских избеглица. Многи су у њој нашли своју другу отаџбину и своје вечно упокојење у
братској српској земљи.
Учесници Округлог стола, у организацији Дома руске дијаспоре „А.
Солжењицин“, Београдског универзитета, Архива Југославије и Историјског
архива Београда, размотрили су широки спектар проблема културног прожимања и /или одбијања у контексту „личних историја“ руских емиграната 20.
и 21. века на Балкану, пре свега у бившој Југославији. Са руске стране учесници су били Марина Сорокина, Владимир Кантор, Георгиј Енгелхарт, Игор
Чубаров, Никита Бондарев, Вадим Ерлихман, Александар Куњин, Михаил
Горинов, а са српске: Ирина Антанасијевић, Алексеј Тимофејев, Зоран Стефановић, Милана Живановић, Ранка Рађеновић, Слободан Мандић.
Филмовима о руским архитектима који су радили у Београду и Србији,
приказаним трећег дана „Српске недеље“, 3. октобра 2018. године, режисера
Драгана Ћирјанића, публика је била изненађена, јер су пружени подаци о раду не толико познатих имена, али личности који су дали ванредан допринос
у архитектури Србије. Уз та четири филма, који су снимљени као серијал о
руским архитектима, режисер Ћирјанић поклонио је Дому руске дијаспоре
„А. Солжењицин“ још пет филмова о руској емиграцији на разне теме.
Прикупљени подаци, документа, фотографије о руским уметницима
који су створили стрип у Краљевини Југославији и објављени у каталогу уз
изложбу Руски стрип Краљевине Југославије, била је тема предавања – презентације, које је, као завршни програм „Српске недеље“ у Москви, 5. октобра 2018. године, одржала Ирина Антанасијевић у Дому руске дијаспоре, уз
присуство бројних посетилаца, за које је ова тема била потпуно нова.

