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Резиме 
 

Уметнички пројекат „Affection“ представља групу радова у аудио-

визуелним медијима, насталих у периоду од 2012. до 2014. године. Амбијент 

смисла пројекта „Affection“ је истраживање и говор у домену визуелних уметности, 

употребом општепознатих историјских, политичких и симболичких макро-модула. 

Ти класични макро-симболички модули су присутни у масовним медијима више од 

50 година. Основни макро-модули су националне химне, државници као историјске 

личности, портрети и тела деце. 

Овим пројектом преиспитује се релација контекстуалне природе деловања у 

односу на израз, кроз формалне и концептуалне вредности. На основу тога, 

формалне вредности су постављене на ниво генеративног. Генеративна формална 

компонента је резултат ауторског избора и намере да формалне вредности нису у 

фокусу интересовања. Концептуални аспект је поједностављен и ослобођен пре-

концептуализације. На тај начин, ограничено је умножавање значења. 

Пројекат „Affection“ такође испитује и односе између стандардних 

мануалних, дигиталних мануалних и телесних техника реализације и приступа. 

Преко цртежа, певања, видео рада до аудио рада и амбијенталне инсталације. 

Визуелни део уметничког пројекта „Affection“ реализован је кроз изложбу у 

простору галерије Магацин у Београду, у јуну 2014. године. Радови су у простору 

галерије представљени у облику трансмедијске амбијенталне аудио-визуелне 

инсталације. Поједини радови настали су директно у излагачком простору. 

 

Реализовани ауторски пројекат „Affection“ састоји се од следећих радова: 

 - „Längst inne i mitt huvud“ (Дубоко у мојој глави) 

  Радови серије „Americana“ 

 -  The Old Man and Girl 

 -  Било коjе дете 

 -  Hello 

 - Sang 

 (Радови и делови радова у тексту ће бити приказани репродукцијама.) 
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 Кључни појмови којима радови групе „Affection“ оперишу су: истројиско-

политички контекст, симболички и литерарни контекст, специфично питање тела и 

света детета, уосећавање, сексуалност, емисија стварности, екранска зависност. 

    

Писани део пројекта чине четири целине: 

  

-  Опис пројекта; 

Садржи основне податке о изведеним радовима, интерпретацију и 

експликацију изведених радова у визуелним медијима, као и потенцијалне 

линије развоја. Разматрају се унапред постављени исходи и процењује се 

експериментална компонента ауторског рада. 

 

- Концепције и методе истраживања; 

Ова целина бави се методологијом коришћеном у ауторском деловању. 

Описане су пред-продукционе и продукционе специфичности, разматране су 

изабране стратегије и приступи. 

 

- Теоретска основа уметничког истраживања; 

У овом делу су сагледане могућне импликације и пресеци овог ауторског 

пројекта, у односу на домен теорије уметности и писаног текста генерално.  

 

- Дискурзивне и поетичке претпоставке; 

Дате су основне одреднице поетског говора, потенцијално присутног у раду. 

Природа тог говора не потиче непосредно и експлицитно из света визуелних 

уметности, већ из других облика испољавања ауторског рада, првенствено из 

литературе и музике. 
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 У писани део рада укључени су, у виду додатка, текстови два предавања 

одржана на Факултету ликовних уметности у Београду, као и један текст писан у 

наставно-образовне сврхе, публикован у дигиталној форми у зборнику Факултета 

ликовних уметности у Београду. Радови су у пољу теориjе и методологиjе 

истраживања коjа ће бити предмет ових докторских уметничких студиjа и 

практичног рада. 

 

На предлог комисије, писаном раду сам прикључио део репродукција и 

података о претходним радовима. Предлог је аргументован тиме да период пре 

ауторског рада „Affection“ обухвата 25 година ауторске праксе, и да би било 

пожељно да у овом писаном раду постоји информација и о тим активностима. То је 

краћи одељак који у информативном облику садржи податке о десет претходних 

радова, реферише на пост-концептуалну линију развоја и дивергентност ауторских 

пракси. 
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 1 Опис пројекта 
 

 1.1 Тема и мотив 

 Affection (приврженост, наклоност) 

 „Disposition or rare state of mind or body“ 

 

 Affection jе термин коjи описуjе корпус осећања и емоцинoалне 

манифестациjе. Термин Affection наjчешће се поставља у контекст дечиjих осећања 

и релациjа детета у социjалним односима света деце. Ова специфична стања 

постоjе, наравно, и у свету одраслих, a oписана су као ретка и деликатна стања ума. 

Та ретка и осетљива стања ума, емоциjа и тела долазе у додир са песничким и 

лирским говорм. 

 Термин Affection ниjе толико отворен за различита деловања контекста и 

jезичке економиjе коja би саму реч и значење дисторзирале и измениле. Учиниле 

подобном за нормализациjу и поједностављено операционализовање у савременом 

говору масовних медиjа. Једоставно, термин Affection је веома тешко свести на 

ниво инструкције. Појам Affection има етеричну природу, која испарава, која се 

поново може кондензовати и која је континуална. Аналогна у дигиталном свету. 

Што ниjе случаj са терминима и поjмовима који су му блиски по значењу, као што 

је на пример свиђање, допадање (Like). Ниjе случаj ни са речима и прото-моделима 

као што су љубав и срећа, а чија је особина више дискретна (може се представити 

неком вредношћу). Због те особине, концепције љубави и допадања су погодније за 

операције које се изводе у дигиталним комуникационим медијима. 

 

 

 У овом раду, анализи и контексту историјских макромодула, који су скоро 

увек везани за визуелно, покушао сам да појму Affection додам дискретну, 

секвенцијалну и дигиталну компоненту, да бих на тај начин покушао да емисију 

значења ка посматрачу усмерим на ниво инструкције. 
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[Like jе израз коjи директно оперише у пољу конзумеристичког и куповног. То jе 

jедан од основних оператора. Љубав такође. Питање jе да ли конзумеризам 

уопште и постоjи у неком изворном облику данас, у времену после потрошачког 

доба. У потрошачком систему развијеног либералног капитализма, основица jе 

купити - конзумирати - потрошити. У конзумеристичком систему, то је само 

купити - испробати - напустити. Конзумациjа jе овде редукована на опционо 

„пробање“, до којег не мора доћи. Процес се одвија без употребе и стварне 

потрошње онога што jе купљено. Куповина је једини елемент који је важан и који 

постоји. Jавља се незанитересованост за резултат куповине. Резултат куповине 

се испроба али се не употребљава и не користи у току времена. Када је храна у 

питању, резултат куповине се проба, али се не поjеде. Један од најновијих 

феномена је тај да се огромне количине хране једноставно бацају са неотвореном 

амбалажом… Та незаинтересованост у неком пост-конзумеристичком стању, 

даље своди систем на то да се искључуjе и моменат испробавања и пробања. А 

употреба и коришћење у времену, онога што jе купљено, се скоро потпуно укида.] 

 

 (У поглаљу 3.1	  Перформативни	  аспект,	  детаљније је описана особина појма 

Affection, говори се о компоненти тела из дефиниције.) 

 

Кључни појмови повезани са насловом теме: 

 

приврженост  - attachment, commitment, adherence, devotion, affection 

љубав   - love, affection, fondness, heart 

узбуђење   - excitement, excitation, arouzal, affection, thrill, furor 

уосећавање - еmpathy, Einfühlung 
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 1.1 Радови 

 

 „Längst inne i mitt huvud“, (2011-2012) 

 Видео рад, 3 минута 8 секунди 

 

 Дубоко у моjоj глави – Deep inside my head 

 Дубоко у мом срцу – Deep within my Heart 

 

 У питању је наслов песме коjу jе написала шведска ауторка Barbro Lindgren, 

писац литературе за децу. Музику jе написао шведски композитор Bo Hansson. 

У овом видео раду модел jе петогодишњи дечак. Рад jе конципиран тако да може 

бити променљивих димензиjа – од величине разгледнице па до увећане величине 

дечиjег портрета. Наслов и тема одговараjу емоционалним стањима родитеља у 

односу на своjу и другу децу, што се поклапа са могућним значењима речи аffection 

(сличну наклоност и приврженост гаjе и следбеници у односу на вође и лидере коjи 

су пропагирали различите доктрине и идеологиjе). 

 

 Постоjи и друштвена компонента ширег контекста. Нека од те деце којима је 

песма упућена, у блискоj будућности биће лидери, вође или идеолози различитих 

доктрина. На таj начин, масовним медијима, обликоваће  будуће социjалне системе. 

Као и саме масовне медије. Одлучност и неминовност се jасно показуjу у тренутку 

када дете на крају устаjе са столице. Оно једноставно не може да поднесе дуже 

статично задржавање и не жели више да учествуjе и да позира. Дете има слободу 

која се ретко среће код одраслих, слободу да одбије и да не учествује. Устаје и 

одлази. 

 Сама песма jе конципирана тако да jе изводи мешовити хор са вокалном 

солисткњом у фронту, уз пратњу jедног или два инструмента. У неким верзиjама jе 

то само клавир, а постоjе верзиjе са гитаром и контрабасом. Нумера има и вредност 

химне, или ствара специфичну атмосферу сличну оном емоционалном набоjу коjи 

могу произвести поjедине химне. Ту jе значаjан контраст као оператор. Химне су за 

одрасле а не за децу. 
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Längst inne i mitt huvud   Дубоко у мојој глави 

 

Längst inne i mitt huvud   Дубоко у мојој глави 

står hästar under träden   коњи стоје под дрвећем 

och molnen flyger fort    И облаци лете брзо 

där lyser vallmon röd i säden   Црвена булка мака сија у кукурузу 

Det har den alltid gjort    Као што је то увек чинила 

 

Längst inne i mitt huvud   Дубоко у мојој глави 

är livet skönt och utan slut   Живот је леп и без краја 

och göken gal varenda timma  И кукавица се оглашава на сваки пун сат 

Jag ligger stilla i en båt    Ја и даље лежим у чамцу 

och driver långsamt ut    Који се полако се креће 

fast det är dimma     Напољу има магле 

 

Längst inne i mitt huvud   Дубоко у мом уму 

är allting ofattbart och svårt   Све је незамисливо и тешко 

och skratten dånar    И смех води у екстазу и несвестицу 

som kanoner     Као грмљавина топова 

och gräs är mjukt     А трава је мека 

men sten är hårt     Али на неки камени тежак начин 

och jorden rymmer millioner   Земља носи милионе 

 

Längst inne i mitt huvud   Дубоко у мом уму 

finns det en tystnad    Постоји тишина 

stor och tung     Велика и тешка 

och tankar som man inte orkar tänka И мисли којима се мучно управља да мисле 

 

Längst inne i mitt huvud   Дубоко у мојој глави 

är jag alltid ung     Ја сам увек млад 

och kan se dina ögon blänka   И могу да видим твоје очи како сијају 
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„Längst inne i mitt huvud“ 

 

Песма:       Barbro Lindgren 

Музика:      Bo Hansson 

Превод са шведског на енглески: Maria Uleander 

Компакт диск албум „Andetag“   St. Jacob's Chamber Choir - Lena Willemark 

Компакт диск албум „Sing Joyfully“  Kammarkören VOCES 
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 Радови из серије „Americana“ (2010 – 2012) 

 /180cm x 180cm/ 

  

 „Старац и девојчица“ (The Old Man and the Girl) 

 

 Полазну основу чинила је сериjа историjских и документарних црно-белих 

фотографиjа Џ. Ф. Кенедиjа са децом. Издвоjио сам оне фотографиjе где jе Џ.Ф.К. 

са ћерком Каролином Кенеди. У тоj сериjи фотографиjа може се видети радост, 

љубав, и приврженост детета коjе jе са оцем. На jедноj од фотографиjа девоjчица 

гледа оца коjи гледа у камеру, и jасно се види колико jоj отац недостаjе, као и 

чежња за тим да више времена проводи са њим. 
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 Ако Абрахама Линколна сматраjу оцем нациjе, онда девоjчица, ћерка Џ. Ф. 

Кенедиjа, у jедноj верзиjи емисиjе значења представља нациjу формирану после 

грађанског рата. Пост-линколновску нациjу у срцу технолошке револуциjе, коjа 

изазива комплементарну политичку и социjалну револуциjу у резултату грађанског 

рата. 

 

 Ауторском интервенциjом, у техници цртежа на папиру, фигура Кенедиjа jе 

замењена фигуром Линколна. Истраживачки материjал за анализу покрета и 

особености тела и фигуре Линколна углавном је био у историjским фотографиjама 

и фотографиjама споменика. Извор су фотографиjе објављене на интернету. Да би 

се у цртежу добила убедљивост портрета, покрета и позе, било jе потребно 

„склопити” фигуру на основу више фотографиjа. Исти процес jе примењен и на 

фигуру и портрет Каролине Кенеди, као и на њихове карактеристичне одевне 

предмете. 

 

 Мислим да jе на основу тих интервенциjа надограђена и формирана нова 

историjска и политичка вредност значења. Као и специфична количина драме 

провоцирана веома карактеристичним и упечатљивим Линколновим портретом, 

коjи своjом визуелном поjавом изазива – нереалан али перцепиран – утисак 

перверзног и извештаченог. 

 (Линколн jе патио од ретке болести коjа jе имала за последицу то да му је 

jедна страна лица мања од друге. То jе изазивало видљиву асиметриjу и 

деформациjу видљиву на портрету. Због тога се Линколн фотографисао претежно с 

jедне стране лица. Ближе камери била jе она страна лица коjа jе мања, тако да се у 

тоj малоj ваздушноj перспективи део лица коjи jе већи смањуjе, па разлика између 

две половине лица мање долази до изражаjа.) 
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У радном наслову направљена је веза са познатим романом Ернеста Хемингвеjа 

Старац и море. Та интервенциjа у тексту наслова доноси и jедан додатни сет 

асоциjациjа и значења коjа су повезана са америчком културом и духом америчког 

друштва кроз историjу. У дискурсу овог рада, то jе борба старе, хришћанске, 

одлучне, искусне америке, коjа jе искована судбинама досељеника, челиком 

индустриjске револуциjе и колониjалним европским духом, са jедном новом 

америком формираном после другог светског рата, коjа jе у срцу револуциjе 

дизајна – политичког и друштвеног дизајна, и на прагу медиjске и информатичке 

револуциjе. То jе сукоб између протестантске или генерално хришћанске 

штедљивости с једне и конзумеризма и потрошачког духа двадесетог века с друге 

стране. 

 Због тога се и емоциjа привржености и наклоности другачиjе 

функционализуjе. Такође, особена врста тензиjе се уводи контекстуализациjом у 

релациjи са карактерима из романа Лолита Владимира Набокова. То jе особина 

сексуалне преференциjе у односу на узраст. 
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 У макро-симболичком контексту овог рада може да функционише у оба 

смера. И као привлачност – Affection – старе Америке према новоj Америци и 

обрнуто: као чежња и наклоност нове Америке за вредностима колониjалног 

времена и ране индустриjске револуциjе. То jе, у ствари, европски дух на другом 

тлу. Померен са своје базичне у другу удаљену териториjу. Ово померање доводи и 

друге центричности. 

 Верзиjа овог рада изведена је у облику цртежа угљеном и крејоном на 

натрону. Таj базични вид цртежа као медиjа одабран jе и због тога да би се 

нагласила идеjа нацрта или студиjе, што jе класичан начин испољавања цртежа у 

историjи уметности и у систему образовања. На таj начин, желео сам да учврстим и 

концептуализуjем везу медиjа и историјског, али и да проширим дух истог 

контекста коjи постоjи у симболичком, основном мотиву и на елементе медиjа и 

материjала.  

 Један од градивних елемената рада Старац и Девоjчица има документарни 

карактер и извор, али не и документаристички. Документарни карактер не 

претпоставља и документаристички исход. Цртеж на папиру натрону већих 

димензија има исто тако документарну природу, због тога што води порекло из 

технологије фреско- и секо-сликарства, као средство којим се нацрт преноси на 

финални медијум. Појачана је флексибилност израде и корекције једноставним 

средствима, што је касније афирмисано и у образовним системима уметности. 

Такође, има јасну особину скице, нацрта и плана. То је елемент документарног. 

 На тај начин,  рад Старац и Девоjчица је jош jедан модул документарног и 

може се узети као елемент за развиjање и наставак рада у другим визуелним 

медиjима. На пример у медију слике или скулптуре у амбиjенталноj инсталациjи. 

Фигуре су у природноj величини или мало веће од природне величине, што раду 

даjе монументални карактер коjи ће бити уважен и у наредним верзиjама исте теме. 

То посматрача наводи и на учешће телом. 
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 Било коjе дете (2010-2012) 

(У зависности од контекста у коме се употребљава, може да се преведе на енглески 

jезик али врло неодређено: Anybody child, Anyone child, Any child.) 

  

/Променљива матрица цртежа појединачних димензија 100cm x 70cm/ 

 

  

 Атмосфера на документарним фотографиjама на коjима су Џон Кенеди и 

Каролина Кенеди једноставно ме jе додирнула. Изненадио сам се колико дечиjа 

лица могу бити слична и како се различита лица деце веома слично понашаjу 

испред обjектива фото апарата и камере. Колико jе, у ствари, емоционални корпус 

детета према родитељу исти у било ком времену и култури. Због тога сам за ову 

сериjу радова и изабрао наслов Било коjе дете. 

 

 Интервенциjом jе „избрисан“ лик и присуство Џона Кенедиjа. На цртежима 

постоjи само тело, у типичноj „униформи” грађанина тог и овог времена. Чак сам 

изоставио и лице Џ. Ф. К. и са фотограгиjе коjу у руци држи Каролина Кенеди и 

показуjе је посматрачу. Остао jе само празан папир у руци детета. Хтео сам да 

одстраним лице политичког, али лице политичког тог кенедиjевског времена коjе jе 

на jедан рефлексни, аутоматски начин препознатљиво. Уместо портрета Кенедиjа, 

поставио сам у контекст сериjе цртежа – портрет Линколна.  
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 Као наставак овог рада планирано jе истаживање на мотиву: Каролина Кенеди 

као дете, и сада – као зрела одрасла особа. Две фигуре супротстављене на папиру, 

са базичним контрастом женског тела и различитих временских тренутака. 

 

 

 /Сериjа цртежа на хамер папиру димензиjа 100cm x 70cm/  

У овим цртежима коришћен jе доминантно дух малог цртежа, што подразумева  

рад у интимниjем окружењу. У односу на тело цртача, матриjал и визура су 

умањени. Jака jе поента тренутног и непосредно забележеног. Све то сам покушао 

да задржим, али у промењеном цртачком контексту – на већем формату папира 

коjи више одговара монументалнијем презентовању у галеријском простору. 

Положаj тела за оваj формат мора бити стоjећа фигура оног коjи црта да би 

jедноставно могао да се сагледа комад са погодне удаљености. С  друге стране, 

мали цртеж углавном захтева седећи положаj тела. 
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 Стоjећи положаj наводи тело на поjачану динамику у смислу кретања, а то 

искуство тела се преноси и на схватање онога на чему се ради. У том смислу је и  

цртач активниjи. Документарни аспект се прошируjе на перформативни, а самим 

тим и на контекстуални. Желео сам и да представим дечиjи портрет у природноj 

величини или већи од природне величине, за шта jе био неопходан већи формат 

папира. 

 

 Веће формате тих, у суштини вежби, разрада и документарних малих цртежа, 

изабрао сам и због продукционих захтева и излагачког контекста. У смислу 

продукциjе, већи формат смањуjе дозу хипер-продукциjе, поставља поjачани фокус 

на комад на коjем се ради, а касниjе се све лакше смешта у излагачки простор. 

Време евентуалног одабирња комада се значаjно смањуjе. Матрица таквих радова 

jе монументалниjа и делуjе убедљивиjе. А пошто су поjединачни комади већих 

дмензиjа, потребан jе мањи jедноцифрен броj елемената матрице. Што у 

визуелном, перцептивном и рецептивном смислу веома поjедностављуjе цео систем 

рада. 

 

 У свим радовима из сериjе „Americana“  контраст jе основни модуларни 

оператор. Контрасти између старосног доба у коме се тела налазе, контраст између 

историjских целина, контраст између политичких момената. Контраст између 

сексуаности и драме. 
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 “Sang” аудио рад, (2009 – 2013) 

 (песма на немачком језику, отпевано на енглеском језику) 
 

 Рад „Sang” jе интервенциjа у аудио домену праћена документарним видео 

записима и документарном фотографиjом при самоj реализациjи рада. Снимци 

хорског или поjединачног извођења. 

 

 На музичку композициjу руске химне Александра В. Александрова додаjе се 

и пева текст немачке химне Deutzchland über alles. (Песму је написао August 

Heinrich Hoffmann von Fallersleben.) Том методом покушао сам да интервенишем у 

физичком, географском и политичком простору,  али и у простору историjе и 

будућности. 
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 Слушајући химне различитих држава приметио сам да се немачка и руска 

химна издваjаjу. Карактеристично jе то да ове две химне, посматрајући само њихов 

музички део, без текстуалног дела, имаjу наjвећи утицаj на емоционални статус. 

Као да, у односу на остале химне, носе више енергиjе и на дубљи начин дотичу 

слушаоца. По неком редоследу, на првом месту је руска, потом немачка, затим 

химна САД-а, и химна бивше Jугославиjе. Те четири химне се, по мом мишљењу и 

схватању, на неки начин издваjаjу. Једноставном пробом утврдио сам да се речи и 

текст немачке химне врло добро ритмички уклапаjу у музички амбиjент руске 

химне. На тај начин настала је jедоставнна фузија химни. Транскрибоване химне 

формирале су специфичну хибридну химну која је задржала јак музички доживљај 

руске, и снажан текстуални дојам немачке химне.   

 Jедна од тежњи и идеjа национал-социjалистичке доктрине била је и воjно 

осваjање простора и териториjа на истоку. Као нуспродукт те идеjе, потребно jе 

било те териториjе у што већоj мери учинити расно чистим, а преостало 

становништво асимиловати у замишљени Велики раjх. Та идеjа jе имала мотив 

проширивања териториjа до далеког истока и границе са другом расом, културом и 

историjом, као и досезање jезичког извора индо-европских jезика. Териториjа и пут 

коjи jе требало прећи jе териториjа европског дела Русиjе и Сибира.  
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 Данас постоjи комуникациjа на начин коjи jе инверзно коресподентан идеjи 

Трећег раjха. У савременим околностима дешава се потпуно супротан правац пута 

– са истока у западни део Европе и Европске заjеднице. То jе пут енергената и 

сировина, људи, идеjа и радне снаге. Европа покушава да учини целовитим 

сопствено тело и фантазам тог компактног античког тела. 

 

 То се остваруjе у релациjи са истоком и у релациjи са jугом, коjи jе 

Медитеран. Медитеран представљаjу подручиjа Северне Африке и Блиског истока. 

То су ободи медитеранског басена и некадашње териториjе под управом античког 

Рима. 

 

 

 

 

 



	   25	  

 На основу те релациjе: Немачка – Русиjа, успоставља се и паралелна релациjа 

баланса и дебаланса са исиjавањем (емитовање, радиjациjа) економских, 

културолошких, политичких и воjних исиjавања од стране администрациjе 

Сjедињених Америчких Држава. Ти односи се виде под светлом политичке изjаве 

званичника САД-а са краја двадесетог века да „...у савременом светском поретку 

ниjе прихватљиво да jедна држава може поседовати 75% рудних и енергетских 

ресурса...”, већ да би те ресурсе требало праведниjе распоределити. Слична 

аргументација од стране тадашње Немачке у односу на велике колонијалне силе, 

претходила је и Првом светском рату. 

 Химне су у савременом свету и место инцидента. То је видљиво на спортским 

манифестацијама где, при њиховом емитовању, често долази до случајних или 

намерних грешака. Међутим, то више илуструје однос система према спорту. На 

тај начин, глобални систем потврђује позицију спорта као, пре свега, институције 

тела, а потом врлина, као секундарну или маргиналну тачку. Да је тако, потврђује и 

чињеница да у међудржавним административним политичким релацијама врло 

ретко или готово никада не долази до таквих пропуста. Ако се на скоро свим 

манифестацијама изводе националне химне победника, поставља се питање због 

чега се то исто не чини и на значајним интернационалним манифестацијама 

уметности? Тим пре што су на спектаклима као што је Венецијанско бијенале 

заступљени експлицитно и представници држава у својим државним излагачким 

просторима. 

 

 После Другог светског рата, поједини делови и строфе немачке химне 

искључени су и забрањени за jавно извођење. Управо ти делови и строфе биће 

инкорпорирани у текст рада.  
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Лице (The Face) 

 

 Рад „Лице“ (The Face) настао је у периоду од 2008. до 2009. године, а 

реализован jе 2010. године (изложба у галериjи Отклон у Београду). Радови су 

реализовани у техници дигиталне штампе, методом интервенциjе у медиjу, у 

контексту и у материjалу. Комади су променљивих димензиjа (у овом случаjу 

димензиjе су прилагођене амбиjенту галериjе). 

 Полазни материjал преузет jе са интернета. Извори фотографиjа су интернет 

саjтови индустриjе забаве из области sex entrtainment-а и предмета-играчака про-

порнографске ориjентациjе. У овом раду покушао сам да дотакнем тачку у коjоj се 

сусрећу сексуалност и драма. Портрет је у ствари интерфејс којим се врши 

комуникација. Посматачу сам желео да представим судар сексуалности и драме. 

 

 

 Моја намера није била да цинично испољим критицизам према сексуалном 

конзумеризу, или свакодневном моралу. На наjjедноставниjи могући начин, 

покушао сам да радим на врло jасним понуђеним релациjама и асоциjациjама. 

Течност: сперма – крв. И исто тако на поjедностављеним односима: узбуђење 

забаве – узбуђење трагичног (на пример, шокантно сведочанство саобраћаjне 

несреће, где крв цури по лицу и телу; сведочанство коjе се потпуно разликуjе по 

каквоћи доживљаjа исте сцене конзумиране путем филма или телевизиjе). Течност, 

крв, материjа покретачке енергиjе, замењена jе течном материjом вештачке сперме. 

А затворене очи репрезентују стално присуство смрти. 
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 У оригиналним фотографиjама коришћен jе мотив Bukkake (од јапанског 

глагола Bukakkeru, што значи попрскати, испрскати водом, пробијање воде, удар 

млаза течности. Термин пореклом из jапанских порнографских филмова из 1980. 

године означава сексуални чин у коме неколико мишкараца еjакулира на лице и 

тело жене или другог мушкарца. Мотив је касниjе прихваћен од стране европске и 

америчке порнографске индустриjе). У савременим третманима истог мотива, тема 

jе мутирала употребом вештачких полних органа и синтетичке течности. На таj 

начин артифициjелним jе учињено и лице, као трећи елемент система. Све jе 

постављено на основе рекламног и комерциjалног у систему продаjе производа 

путем интернета.  

 

 Циљ оригиналних фотографиjа jе постизање шокантног и комичног кроз 

претеривање (кључна реч – Hyper). Претеране димензије вештачких tоy-пениса 

имаjу и претерану реалистичку компоненту, где jе маса течности jедини параметар 

коjи код посматрача одређуjе релациjу право – артифициjелно. 
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 То су хибридни обjекти коjи, поред пластичке анатомске, реалистичне 

структуре садрже и механичко-електрични-пнеуматски механизам коjи испумпава 

течност. Претерана jе и количина течности – вештачке сперме, која је такође  

представљена у фактури као хиперреалистична. Течност има хомогену вискозност 

коjа подсећа на крв, а мотор коjи испумпава течност jе „вештачко срце“. (Филм 

Alien, први део: кроз тело робота циркулише бела течност). Уместо шока и 

узбуђења, оригиналне фотографиjе нуде нормализациjу шока; кроз забавно и 

комично ствара се типизациjа забвног еротизованог призора. Призор jе очишћен од 

драме. 

 Интервенциjом, фотографиjама jе одузет контекст радње, позадине и 

амбиjента. Контекст jе апстрактан. Позадина jе униформно jеднобоjна. Боjа 

позадине jе одређена на таj начин што jе одабран узорак боjе коjи постоjи на лицу и 

телу жене на фотографиjи. На таj начин jе постигнута jача колористичка веза 

централног мотива и позадине. А у глобалном смислу, мањи jе утицаj аутора на  

елементе формалне природе, што jе допринело елементу случаjности пастелних 

боjа у целоj матрици појединачних дигиталних принтова. 
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 То су управо они елементи коjи у оригиналном виђењу и врше функциjу у 

индустриjи забаве и секса. Централни призори у апстрактном амбиjенту су само 

портрети и последице извршене радње. Уместо типичности призора, радови би 

требало да понуде рафинирану и скоро надреалну врсту ексцесивног и шокатног. 

Присуство смрти, искуство драме и узнемиреност. Потпуно другачиjе искуство у 

односу на оно коjе емитуjе изворни материjал. 

 

 Интервенциjа у медиjу састоjи се у томе што се изворни материjал из 

екранског типа приказивања измешта у другачиjи, jавно персонални, просторни  

контекст галериjе. Садржаj jе измењен, као и начин презентациjе коjи jе у галериjи 

статички. То jе дводимензионални штампани медиj коjи приказуjе заустављени 

тренутак у времену. Исто тако, постоjи тежња да се посматрач на тренутак 

заустави. Да се омогући раду да се обрати посматрачу, и да се на таj начин створи 

предуслов да онаj ко гледа рад буде додирнут. Овде jе кључна реч обраћање. 

Обраћање jе у своjоj краjњоj инстанци у ствари увек захтев коjи имплицира 

инструкциjу. Инструкциjу у домену менталног, емоционалног и афективног. 

 

 

 

„Таласи”(2012-2013) 

/Видео. Димензиjе, величине људског тела, траjање променљиво/ 

 

 Видео рад приказуjе шаку коjа jе дланом окренута према посматрачу. Шака и 

прсти шаке су у распореду каква је и код Пантократора у апсиди манастира. Палац 

благо додируjе или само жели да додирне домали прст. Кажипрст и средњи прст 

теже ка положаjу уздигнутих прстиjу, али не досежу конкретан положаj знака за 

постављање питања или потврде присуства. Уздигнута два прста. Шака се помера 

покретима коjи одговараjу ублаженом гесту. Ниjедан мишић у мускулатури шаке 

ниjе напет. То одсуство тензиjе мишића покретача преноси се и на зглоб. Шака се у 

спориjем ритму, коjи прати незатегнутост мишића и незавршеност покрета, 

хипнотички њише напред и назад. Ка посматрачу и од посматрача.  
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 Дигиталном интервенциjом временска база осцилација таласа шаке jе 

неприметно смањена, тако да jе све за ниjансу спориjе. Видео рад може имати 

ограничено траjање коjе би у том случаjу трајало од неколико, до десетак минута, 

или би било приказано у облику бесконачне траке коjа се дискретно понавља. 

 

 Chroma Key ефекат jе у контексту односа позадине и централног мотива. Оваj 

дигитални ефекат у ствари омогћава да се позадина и амбиjент дешавања измене. У 

првоj верзиjи позадина jе апстракна и jедноставна, jеднобоjна. Неутрално сивог 

тона. 

 Рад „Таласи“ односи се на ранији рад „Destiny“ из 2004. године, који је био 

изведен у облику матрице дигиталних фотографија шаке. (Фотографија са изложбе 

Oversampling, Галерија савремене уметности Панчево, може се погледати у одељку 

претходних ауторских актвности и на DVD-у). 

 

 Аудио компонента у првоj верзиjи је бели шум (White noise). То jе технички 

електрични сигнал коjи служи за тестирања при мерењима електронске опреме. 

Бели шум садржи све фреквенциjе задатог спектра. Такође ће бити испробан и 

ружичасти шум (Pink noise), као аудио компонента, а коjи има сличне 

карактеристике али другачиjи аудитивни резултат од белог шума.  

 У наредним верзиjама овог рада,  као аудио линиjа ће се поjавити и звук 

таласа мора, дигитално модификован. Овај рад није био изложен у простору 

галерије Магацин, на презентацији пројекта „Affection“, због тога што није било 

довољно простора и довољно чврсте везе са осталим изложеним радовима. 
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 1.2 Потенцијални правци развоја пројекта 
 

 Радови имаjу врло отворену структуру за даље разматрање и модификовање, 

и то у смислу формирања потпуно нових целина радова. Те будуће потенциjалне 

целине не би биле само минималне разраде већ постоjећих модела, већ имаjу шансу 

да подстакну нове контекстуализациjе и значења. Хтео сам да избегнем разматрање 

модалитета. 

 

 Покушао сам да остварим што бољи резултат у веома сведеним 

продукционим условима. Сведеним, у смислу матрериjалних средстава коjа се 

улажу у рад и ограниченог радног простора. Било ми jе важно да покушам да 

формирaм везу и остварим баланс између модуларног симболичког система и 

резултата визуелног и емоционалног деловања радова на посматрача. То су две 

тачке коjе потенцијално стоjе на удаљеним половима.  

 

 Деловање формалних чинилаца jе сведено и функционализовано. Формалне 

вредности нису стилског и естетског, већ генеративног порекла, условљене 

дешавањима у току извођења радова. Нуспродукта контекстуалног. Изоштрио сам 

сопствене критериjуме у том смислу, пошто jе било неопходно прво детектовати 

не-стилске формалне вредности коjе се неминовно поjављуjу у току извођења. То jе 

обрнути начин посматрања од онога коjи се практикуjе у манифестациjама 

визуелне уметности генерално. 

 Моменат маркирања радова као Вежби и нацрта помогао ми jе да се 

ослободим ултиматума Дела. А радовима jе у некоj, по мом мишљену мањоj мери, 

додао особине коjе сам рад чине квалитетниjим. (За употребљену реч Квалитет, у 

српскохрватском jезику еквивалент jе реч Каквоћа. Каквоћа имплицира особине и 

природу нечега, док реч квалитет поjедностављуjе разматрање, и своди систем на 

позитивно – негативно.) 
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 Kритички осврт аутора 

 

 Основне замерке и критички осврт jе у контексту означитељске праксе. 

Када се делуjе у сложениjим симболичким системима, неминовно долази до 

увећавања резултанти означитељске праксе. Постоји опасност од пре-

концептуализовања. То је погрешна употреба концепруалне компоненте,  која 

значајно умањује поетски говор рада. Рад се претвара у интелектуални ребус. На 

тај начин бледи и генеративна компонента рада, која бива занемарена и у процесу 

реализације. Без способности да се критички или емоционално разматрају 

генеративни резултати, рад постаје само бледа илустрација концептуалног у 

визуелном медију. Генеративни резултати су оне појаве које нису претпостављене 

и које се манифестују у току перформативно-извођачког поступка. Као и 

генеративне, почетне, контекстуалне поставке рада. 

 

 Увођење тела и придавање значаjниjе улоге телу, jедан је од битниjих 

момената пред-концептуалног. Пред-концептуално је почетни импулс, глобални 

идејни контекст и првобитна замисао неког рада. Често је инициран и ауторским 

инстинктом. То је моменат који претходи продукционим активностима. Тек после 

тога долазе концептуализација и продукција. У свим појединачним комадима из 

групе Affection, постоји идеја тела. Људског тела, дечијег тела, политичког тела. 

 

 Та карактеристика радова jе донела повећану генеративну црту и 

дискурзивност визуелног говора. Питање препознавања тела преноси се са 

тематског и реализаторско-перформативног и у теоретско поље. 

 Мислим да jе таj кружни ток телесног направио разлику између ранијих 

радова и радова насталих у овом истраживању. То ми jе помогло да правилниjе 

поставим концептуални део рада у односу на краjњи визуелни исказ. 
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 Технологија 

 

 Од реализаторских извођачких метода у раду сам, као медиjуме, користио 

цртеж, дигиталну фотографиjу и видео. Комплементарно сам користио преношења 

записа и проjекциjу. Преношење записа jе цртање по виђењу, „слободном руком“. 

Као противтежа томе, дигитална проjекциjа, има улогу коjу jе имала и camera 

obscura. (Свака проjекциjа истовремено jе и екран коjи ствара зависност. Површина 

цртежа jе истовремено и мапа по коjоj се делуjе, и екран коjи зрачи. Под 

проjекциjом се може подразумевати и зрачење површине рада према аутору. 

Емитуjе ce догађаj и смисао.) 

 

 Реализациjа и извођење су повезани са материjалом и употребом материјала. 

Овога пута, акценат jе примарно на симболичком деловању у пољу значења а 

секундарно, или од мањег значаjа, било је истраживање формалних визуелних 

вредности. Формални „укус“ и преференце појединца, конзумента уметности и 

културе или аутора и уметника, условљен је пропагандним и идеолошким 

деловањем образовних система, јавних масовних медијума и историчности, као 

једним од принципа цивилизације. Самим тим, потребно је уложити вишак 

енергије у циљу савладавања тих инерција, у смислу ослобађања критичког 

мишљења, осећања и рефлексије.  

 

 

 Радови из серије „Аmеrиcana“ су изведени у техници цртежа. 

  

 Рад „Било које дете“ изведен је у техници цртежа оловком на папиру. 

Димензије појединачних комада су 100 x 70 cm. 

 За рад „Hello“ je коришћен цртеж на фурнираним дрвеним плочама. Рад  чине 

2 модула истих димензија 210 x 255 cm. 

 Рад „Старац и Девојчица“ је саставлљен од 2 цртежа на натрон папиру. 

Појединачних димензија 170 x 170 cm. 
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 У раду „Лице“, коришћени су компјутерски програми за повећање и обраду 

дигиталних фотографиjа. Поступком интервенције. PhotoRetouch Pro (Binuscan) и 

Photoshop (Adobe). Рад је реализован дигиталном штампом фотографија кашираних 

на картон. Димензије појединачних фотографија су 35 x 50 cm, матрица коју рад 

формира мобилних је димензија и прилагодљива је излагачком простору. 

 

 Рад „Sang“ је представљен у облику амбијенталне инсталације. Овај рад је 

конципиран као извођачки, међутим изложен је у верзији 1.0 у облику аудио рада у 

оквиру амбијенталне инсталације, због специфичности излагачког простора. 

Димензије су: ширина 500 cm, висина 300 cm, дубина 150 cm. У простору рад чине 

велики папир у који је утрљан графит, папир је окачен на велики рам за пројекције 

који је већ постојао у галерији. Елементи за хор, степенасте мобилне столице за 

публику. Аудио појачавач са звучником за репродукцију снимљеног матријала и 

Bluetooth интефејс преко кога је појачавач примао дигитални аудио материјал. 

 Од алата за снимање звука, коришћен је микрофон Sony ECM-121, 

мирофонски JFET пред-појачавач ручне израде, каблови за повезивање и лап-топ 

компјутер Apple MBP 17in.  

 Компјутерски софтвер коришћен за снимање и обраду звука је Apple, 

SoundTrack Pro.   
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 2  Концепције и методе истраживања 

 
 2.1 Дивегентност ауторске продукције 

 
 Дивергентност jе поjам коjи се користи у пољу математике. 

Комплементаран појму дивергентности jе појам конвергентност. 

Конвергентност означава тежњу математичке функциjе, нумеричког низа, праве 

у простору, ка одређеноj вредности или тачки. 

 

 У сфери уметничке праксе али и теориjе уметности, модел 

конвергентности се могао детектовати и препознати у времену модерне и 

раниjим глобалним, означеним временским целинама, историjским модулима 

културе и уметности. Уметник жуди за нечим, тежи неком замишљеном циљу. 

Уметник долази до нечега. Уметник истражуjе; кроз уметничку праксу; 

сопствено искуство и искуство других уметника, конвергира неком 

претпостављеном исходу. 

 

 Jедна, можда и основна, линија конвергенциjе jе била конвергенциjа 

истини. Метафизичкоj истини, свеобухватноj истини, личноj истини. Истини 

као идеји, поjму, процесу и изразу. 

 Конвергентност се може интерпретирати системски и као глобалана 

упрошћена схема мотивационих механизама. Када се jедан системски мотив 

оствари, или после n броjа покушаjа не оствари и испразни, долази до 

формирања другог мотива, и до формирања неке нове конвергенциjе. 

 Сличну поjаву jе могуће приметити и у генези социjалних система и 

политичких уређења кроз историjу. Конвергенциjа jе базични процес. Поjаве 

конвергираjу сукцесивно некоj тачки и онда долази до сатурациjе. Након 

драматичних промена, поново се кроз конвергенциjу стреми новом хоризонту. 

Примери су историjске временске целине пре и после великих светских ратова, 

индустриjских револуциjа, социjалних револуциjа, културолошких револуциjа. 
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 У савременоj уметности, уметности после постмодерне, значаjниjе се  

препознаjе дивергентност уметничке праксе. Различитости у персоналним 

продукцијама аутора су јасно видљиве и уметници свесно користе дивергенцију 

као средство и метод. То се може приметити и код аутора коjи су у масовном 

медиjском контексту и економском контексту уметности, високо 

позиционирани и препознати на рецентноj уметничкоj сцени. 

 Дивергентност уметничког деловања и израза ниjе искључиво особина  

савремене уметности. Корени се могу следити уназад преко постмодерне до 

почетака модернизма и авангангарде. Историјски посматрано дивергенција у 

визуелним уметностима је била све присутнија од импресионизма и 

експресионизма.  То присуство се наставља и појачава у временима апстрактне 

уметности, апстрактног експресионизма, концептуалне уметности и пост-

концептуалне уметности. На прелазу из модерног у постмодерно. Тај прелаз 

није сукцесиван. Концепцијски различите тендеције, и модернистичке и 

постмодернстичке, аутономно, комплементарно и истовремено егзистирају 

током више деценија у периоду после Другог светског рата. 

 У пољу теоријске мисли то је прелаз ка формулисању и одвајању теорије 

уметности од филозофије, почетком 20. века. 

 Jедан од примера ране дивергентне праксе би било време владавине 

Аменофиса IV (Ехнатона) у старом Египту. У том историjском контексту 

долази до драстичних промена у религиjском, симболичком и визуелном 

идентитету. Међутим, овде би требало приметити да jе та промена изазвана у 

над-тоталитарном окружењу политичке моћи владара. По престнку владавине 

легендарног фараона, цео контекст се, указом наредног владара, поново враћа 

на претходна полазишта. Али са искуством и документом тог монументалног 

искорака. 

 У савременоj уметности, измеђуосталог, мења се и однос према истини. 

Не постоjи значајно инсистирање на поjму истине. Као програмском циљу или 

идеолошком мотиву у уметности. Или ако постоjи, таj мотив и деловање на 

основу  тог мотива нису примарни већ декларативни. 

 Дивергентност уметничке праксе у времену постмодерне и данас, после 

постмодерног, jе доминантно средство, метод и циљ у ауторској пракси. 

Аналитичност, истраживачки рад, концептуална база и контекстуализација су 

макро-модули које аутори инкорпорирају у заокружене тематске целине. 
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 Те целине, изведени радови, имају снагу и значај прототипова који се 

касније могу независно развијати. Све то има за последицу редефинисање и 

преиспитивање истраживања и експеримента, схваћеног из аспекта модернизма. 

Експеримент постаjе обjављен и jавно jе добро. Искуство експеримента као и 

резултат експеримента се jавно конзумира. Оваj метод се препознаjе и код 

приређивача догађаjа уметности као и у теориjи уметности. На таj начин jачаjу 

везе, релациjе и операциjе учесника у систему уметности. 

 Таква врста слободе на стереоидима неминовно води и до 

пропоционално веће одговорности. Ово jе постало могуће у новом технолошком 

контексту коjи jе променио домен масовних комуникационих медиjа. Као и 

област издаваштва. 

 Дивергентност ауторских деловања се често повезуjе са еклектицизмом. 

Наjчешче због тога што ниjе на први поглед довољно видљива веза са 

претходним радом истог уметника. У ригидно схаваћеноj матрици еволуцуjе и 

генезе увек jе потребан jасно дефинисан и скоро идентичан претходни члан 

низа коjи води следећем. То jе, на пример, у супротности са основним 

поставкама биотропног еволуирања коjе претпоставла одступање, искорак, 

поремећаj. Тај искорак или поремећај, нешто чија је природа генеративна, 

можда нема тренутно препознатљив значај, али је важан за чланове низа у 

будућности. Одступања не прате увек линиjу тренутног прогреса. Прогреса као 

идеје индустријализованог света. Али увек доносе промену и потенциjал. 

 Уметници коjи делуjу путем дивергентних пракси често биваjу 

персонално разматрани у културолошко-идеолошком и псеудо-етичком пољу, 

ван контекста насталих радова и одвоjено од критике самих радова у оквиру 

уметничког и научног. Међутим не би требало поистовећивати дивергентне 

уметничке праксе и изразе са еклектицизмом. Дивергентне ауторске праксе 

данас су више алатка и оруђе уметника у стратегиjама уметности а мање 

феномен коjи се спонтано одвиjа. Уметници средство дивергенциjе, у односу на 

сопствену продукциjу, веома често свесно користе. И управо такав приступ 

доводи до поjаве нових радова и нових идеjа, различитих од претходних. На таj 

начин се релативизуjе и додатно испитуjе етичка и социjална позициjа уметника 

као поjединца али и културолошки формираних опредељења у уметности. Сама 

уметност се ревитализуjе духом аутентичности. 
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 Због тога, критика која је потребна, али не увек и неопходна, губи 

својство захтева. Омогућава се доживљај. 

 Независно од каквоће резултата критички посматраног, афирмише се 

комплементарност и алтернативно као мера сензитивности и апсорпциjе. Мање 

енергиjе се неповратно троши на означавање и карактерзациjу. Улога 

интерпретациjе слаби, у исто време постаjе  доминантниjа улога непосредног 

доживљаjа и искуства. Такав механизам указуjе на путеве нових теоретских 

сазнања, која, повратном спрегом, поново активно учествују у обликовању 

резултата ауторских деловања. 

 Конвергентне и екстремно конвергентне праксе се системски могу 

окарктерисати као временски неограничена анализа, разрада и студија, која има 

недовољно јасне циљеве. При томе се опонаша стварно истраживаље и замењује 

се псеудо истраживањем. До резултата се долази кроз веома велики број 

понављања. Највероватнији резултат је формални визуелни стил. Посматрано из 

тог угла, може се легитимно поставити и питање било ког облика смисла. Код 

дивергентних ауторских линиjа такво критичко разматрање jе сведено на 

значаjно мању меру. 

 

 

 

 

 

 2.2 Уосећавање 

 

 Значење речи потиче од појма Einfühlung. Термин је почетком XX века 

формулисао немачки филозоф и психолог Theodor Lipps (1851 – 1914). 

Употребљвао се у оквиру уметности, естетике и филозофије. Означава 

интеракцију, инкорпорирање сопствених стања духа, у првом реду 

емоционалних стања духа, у неку специфичну природну појаву или уметничко 

дело. Касније изведена значења на основу већ интерпретираног израза 

Einfühlung – на енглеском језику Empathy,  упућују на емоционално и сазнајно 

сједињавање и интеракцију посматрача или самог уметника са уметничким 

делом. У српском језику користи се појам уосећавање. Или термин 

уживљавање. 
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 Изрази и појмови из енглеског језика повезани са термином Einfühlung 

(уосећавање) су: Empathy [Empathie ,  Einfühlungsvermögen  ], Sensitivity 

[Empfindlichkeit ,  Sensibilität ,  Feingefühl ,  Empfindsamkeit , Einfühlungsvermögen  ], 

Sensitiveness [Empfindlichkeit ,  Sensibilität ,  Feingefühl ,  Empfindsamkeit , 

Reizbarkeit  ], Understanding [Verständnis ,  Verstehen ,  Verständigung ,  Vereinbarung , 

 Verstand ] 

 

(Посредно се успоставља и веза и са изразом Affection.Појам који је увео 

намачки филозоф и теоретичар Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762). 

Екстензивно јасно, може се довести у релацију са појмом уосећавање.) 

 

Немачки филозоф Wilhelm Worringer (1881-1965) својим радом Abstraktion und 

Einfühlung, штампаним 1908. на немачком језику, осветљава путеве теорије 

уосећавања, која је била веома утицајан правац у естетици. Књига Abstraction 

and empathy је први пут објављена на енглеском језику у Сједињеним 

америчким државама 1953. године. Књига је преведена на српски језик. 

Апстракција и уосећавање (прилог психологији стила), објављена je 1996. 

године. 

 

Александар Зистакис, поводом објављивања књиге Апстракција и уосећавање 

на српском језику, пише: „Актуелност и значаj Ворингерове књиге долази до 

изражаjа првенствено у његовоj основноj тези, у тврдњи о биполарности 

уметничког хтења, тj. како о паралелном тако и сукцесивном, континуираном, 

постоjању тежње за апстракциjом и тежње за уосећавањем. Наиме, наизглед 

само замењуjући jедан поредак другим, наизглед само изокрећући историjски 

редослед и њему инхерентне приоритете, тиме што тврди како на почетку сваке 

уметности стоjи, не тежња за уосећавањем и њоj своjствена реалистичка 

тенденциjа опонашања органских садржаjа и форми, него управо тежња за 

апстракциjом, односно апстрактна страна уметничког хтења; Ворингер заправо 

ставља у питање саму прихваћену идеjу историjског континуитета и 

диjахрониjе, чиме истовремено релативизуjе и читав окцидентални мисаони 

склоп, коjи се по њему првенствено одликуjе тиме што предност даjе идеjи 

органског уметничког дела.“ 
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 За крај 19. и почетак 20. века у филозофији  су важне тенденције критике 

идеалистичке естетике. Те тенденције доводе до формирања теорије уметности 

као препознатљиве целине и  одвајања од филозофске естетике. 

 

 Ворингерова књига представља пример у том смислу и на начин који није 

био типичан за време настанка. Препознаје и формулише другачију врсту 

естетике. Говор те другачије естетике може се препознати и у савременом. 

Преко експресионизма, концептуалне уметности и постмодерне.    

 

 Lipps, и други теоретичари и научници сматрају да појава уосећавања није 

везана искључиво за уметност и различите манифестације природних појава. 

Постоји и у пракси психологије, психоанализе и психотерапије. У психологији 

термин емпатија означава догађај непосредног саосећања и уживљавања у 

понашање, мишљење и емоционални статус других људи. И то је свест, сазнање 

и разумевање стања других. 

 Постоји и сличан термин – симпатија. Симпатија обележава оне догађаје 

и стања код којих субјекат и сам проживљава исто или веома слично стање као 

и објекат са којим је у релацији и којег доживљава. Типичан пример симпатије 

је када један човек истовремено проживљава патњу или страх другог човека. 

Често без конкретне свести о томе да се симпатија дешава. Код феномена 

емпатије, субјекат првенствено има свест и разуме стање објекта. Тек на основу 

тих свесно детектованих и примљених сазнања, може али не мора да уследи 

емоционална активност.  Ако је субјекат уметничко дело или природна појава, 

онда је такво стање субјекта уосећавање. У пракси се емпатија и уосећаванје 

погрешно замењују за симпатију и обрнуто. 

 На пример ако би сте били у прилици да се сусретнете са ванземаљским 

обликом хуманоидног бића, ви би доживели уосећавање. На основу тога што би 

такво биће са којим бисте се суочили имало особине егзотичне природне појаве 

и уметничког дела истовремено. Ако бисте присуствовали догађају или гледали 

снимке где ванземаљско биће очигледно доживљава физички бол, патњу или 

сличне манифестације, били би сте у прилици да доживите емпатију. 

 Уосећавање не би требало замењивати са сентименталним. Значења су им 

потпуно различита. Уосећавање је активност когнитивног, самим тим и 

критичког. 
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 2.3 Контраст 

 

 Контраст jе системски оператор коjи jе вероватно наjдоминантниjи у овом 

истраживању. Супротан jе тенденциjи нормализациjе и хармонизације стилом, 

коjе ауторски догађај, или било које дешавање, чини мање уочљивим, мање 

прегнантним, или у великој мери поништава оригинални смисао чина 

уметности. Контраст је глобални аутопут коjи спаjа симболичке модуле, и 

повећава разлике и интензитет ауторске праксе. 

 Контраст сам користио у односима различитих контекстуалних нивоа. 

(Рад „Americana I“, контраст у политичкоj секвенци, контраст између света деце 

и света одраслих, млади и стари, контраст у изразима лица, контраст у времену 

заустављен у jедном тренутку на истоj површини...) 

 Најчешће сам контраст примењивао и појачавао на ниво ексцеса. 

Међусобним односима два елемента, драме и сексуалности. Судар драме и 

сексуалности је врста контраста која је била и основни метод у радовима из 

сериjе „Тhe Face“ (Лице, 2009-2010) и „Америcана“. 

 

У филмској уметности, пример за судар сексуалног и драме је филм Лилиjане 

Кавани The night porter (Ноћни портир 1973). 
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Џаспер Џонс – Осликана Бронза, 1960. / Jasper Johns - Painted Bronze 1960. 

 

 У самом називу jе такође елеменат контраста. Осликано лако – прозрачно, 

танко – Бронза, метално, чврсто, масивно. Назив рада је истовремено и 

неодређен и одређен. Одређен jе у смислу jасности речи коjе означаваjу 

осликано (нешто jе осликано) и бронза (бронзана фигура, скулптуре од 

бронзе...). Неодређен је у односу на визуелни призор. Не поклапа се директно са 

визуелним текстом и исказом предмета. 

 Други ниво контраста jе мотив у односу на изведбу. Класична скулптура 

се изводи у бронзи. Површина традиционалне бронзане скулптуре се не 

осликава. У овом примеру површина скулптуре је пажљиво осликана. 

 Скулптура носи три елемента: сликани садржаj – централни мотив 

(носилац мотива) – постамент-основа. Осликани садржаj jе на телу скулптуре и 

централног мотива. У центру збивања, и говора дела. 

 

 

 



	   43	  

 
 

Филип Де Шампењ (1602 - 1674) / Philippe de Champaigne Vanitas 

Или мртва природа са лобањом 

 

 Иста три елемента се понављаjу и код слике Ванитас. Први елемент jе 

Камена плоча – постоље. Други је централни мотив – лобања, трећи биполарни 

елемент је цвет – пешчани сат. 

 

 Инверзиjа временског процеса на скелету лобање чини да лобања постаjе 

сjаjна. Сjаjна од држања у руци, чишћења, полирања. Овде jе „осликани“ део - 

цвет. Остало су све сликани обjекти и предмети. Цвет jе етикета на конзерви. 

Цветом почиње реченица са лева на десно, у облику ребуса. Тема jе време и 

пролазност времена, неумитност. Али и опстаjање потпуно различитих ствари 

симултано у времену. Jедан од оператора jе стилска фигура – алегориjа. 

 

 И код рада Осликана Бронза jедан од оператора је алегориjа. Коjа jе 

функциjа времена и односа према времену. Сликани део jе намерно учињен „као 

да jе стар“, као да jе начињен много раниjе него што у ствари jесте. Бронзана 
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маса и површина имаjу већ уграђену у себе ту особину да делуjу „старо“. Као и 

културолошки предзнак бронзане изведбе коjи то додатно потврђуjе... 

 

 На индустријској покретној производној траци крећу се предмети: цвет у 

вази, Лобања и пешчани сат. Две конзерве путуjу по Фордовоj покретноj траци. 

Етикета на конзервама jе свежа, оне су сjаjне и потпуно нове. Две конзерве 

шибане грубим климатским условима континеталне Северне Америке. Два тела 

на ветру економске кризе између два светска рата. Брачни пар досељеника из 

неке од европских држава. Стоjе на постољу од истог материjала. На свом 

jедином упоришту. 

 

 

 
 

Robert Gligorov Okkto with Bird, (2001) 120x140cm, цибахром на алуминијуму 

(Пример контраста после искуства постмодерне) 
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2.4 Претпостављени исходи 

 

 Ориjентациjа ка симболичком и контекстуалном. 

 Постоjи више паралелних циљева овог истраживања. Примарни циљ овог 

истраживања jе био рад у симболичком и контекстуалном окружењу. Покушаj 

да се пронађе смисао. Онa врста смисла која није формалне природе већ 

текстуалне. Да би се смисао те врсте поjавио, потребно jе било прво 

претпоставити и дефинисати захтев. А касније анализирати теме, препознати и 

доживети тако испостављен говор. Приметити смисао телом, не само 

менталним ауторским инстинктом. 

 

 Истраживање у медиjу и формално истраживање. 

 Секундарни циљ jе био истраживање у медиjу и формално истраживање. 

При сваком деловању неминовно долази и до неког облика истраживања у 

самом медиjу као и до формалних резултата. Независно од жеље и намере 

уметника. Такође инерциjалност систама тежи да ова истраживања буду 

доминантна сила. Што је мање учесника у формирању уметничког рада, то је 

већа гравитација ка формалном. Најсведенији систем је онај од два елемента: 

уметник – дело. То jе последица интроспекциjе на релациjи уметник – рад. 

Пошто су се истраживања формалног у току рада неминовно одвиjала, а био сам 

свестан те чињенице, нисам у том смислу додатно инсистирао на томе, схватио 

сам то као генеративни моменат процеса. 

 Jедноставно сам покушао да та формална дешавања функционализуjем у 

продукционом контексту и у симболичком контексту. У том смислу се 

формално истраживање у току рада десило као последица, а не као задатак и 

циљ праксе. 

 

 Истраживање у области продукциjе. 

 Трећи од циљева коjе сам директно поставио био jе да делуjем већим 

делом као продуцент,  а мањим делом као ликовни уметник, сценариста и 

извођач. То jе циљ о испитивању самог пре-продукционог, продукционог и 

пост-продукциног ауторског контекста. Под истраживањима у продукционим и 

пост-продукционим целинама подразумевам проналажење и схватање ширег 

значаjа и смисла. На таj начин, сам корен рада, идеjа замисао и мотив, били су 
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подложниjи преиспитивањима и променама. Системске вредности су биле те 

коjе су одређивале критериjуме деловања и промена, а не формалне и стилске.   

То jе искуство специфичне ауторске праксе, коjа садржи елементе ауторске 

продукциjе и коjа се на основу тога и може назвати продукциjом. То чини и 

разлике између ауторске праксе и ауторске продукциjе. 

 Осећао сам веће задовољсво при реализацији радова. Био сам 

мотивисаниjи. Осетио сам да jе моj значаj, као поjединца коjи предузима и 

делуjе, битан, без обзира на исход.  

 Потребно jе остварити одређено продукционо искуство у врло 

ограниченом и задатом оквиру средстава, простора, задатог временскод оквира, 

вероватно и личних могућности. 

 Без обзира на све претходно наведено, коjе има карактеристику 

виртуелног и проjектовано стварног, искуство би требало да буде перципирано 

и апсорбовано веродостојно и реалистично. 

 Последица претпостављених циљева jе не само деловање на рад као тело 

продукта и резултата, већ и стицање специфичног продукционог искуства. 

Ауторског искуства коjе доводи до промене. Промена не само рада и око рада, 

већ и битна промена самог аутора. Промена или барем преиспитивање, 

усвоjених поетичких поставки, стилских поставки и политичких поставки око 

уметности. 

 Схаватање позициjе аутора визуелне уметности као продуцента, и 

„раздваjање“ улоге „сценаристе“ и „редитеља“, смањуjе могућност да уметник 

делуjе из сопствених идеологиjа, поновљено их потврђуjе и ствара у себи а 

визуелно их манифестуjе кроз сопствени рад у току времена. Слично jе и са 

тоталитарним друштвима, где су облици манифестациjе власти: законодавна, 

судска и извршна власт, сконцентрисане у jедну тачку, тело или личност. 

 

 Продукционе претпоставке и резултати метода истраживања 

 Jедан од претпостављених  принципа истраживања је био да се радови 

учине у што већој мери приступачним и интересантниjим приређивачима 

изложби и догађаjа коjи репрезентуjу савремену визуелну уметност. На основу 

тога и формална истраживања су била ориjентисана у смислу ширег контекста, 

а не изведени рад као исходиште само по себи. У том смислу радови су намерно 

већих димензиjа. Модуларни су у физичком смислу. Са идеjом да се задржи 
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атмосфера монументалности и успостави погодниjа веза са телесним 

посматрача. Величина радова и видео проjекциjа jе таква да одговара величини 

људског тела. Ова чињеница захтева од аутора, посматрача и приређивача 

изложби, поjачани агажман и додатну активност. И изводи их из удобног 

положаја. 

 Постављени су првенствено очекивани резултати у контексту утицаjа рада 

и студиjа на аутора. На који начин радови, ток радова, текст, смисао коjи се 

поjављуjе, утичу у повратноj спрези на аутора. Очекивање jе да дође до промене 

мишљења и идеолошког схватања код самог аутора, како би се побољшала 

позициjа уметника у наредним радовима и уопште у размишљању у домену 

уметности. то би требало да доведе и до смањивања разлике у схватању 

различитих облика поjављивања визуелних и аудио-визуелних радова. 

 

 Емисиjа и трансфер смисла 

 Имао сам намеру да остварим поjачану комуникациjу радова и 

посматрача. Пре свега ми је био важан момент укључивања посматрача у 

емисију рада, као и емоционални ангажман. То jе мотив о афективном 

ангажману тела посматрача кроз емоционално. 

 (Jелена Тодоровић – О огледалима ружама и ништавилу, страница 99: 

 “Декарт jесте обезбедио филозофски темељ за расправе о људским 

осећањима, али jе уметник и теоретичар Ле Брен покушао са све то 

систематизуjе. У пролеће 1668. године Ле Брен jе одржао предавање у 

Краљевскоj академиjи у коjем jе настоjао да прикаже своj револуционарни 

приступ кодификовању људских осећања и њиховом визуелном приказивању, 

тако да су цртежи коjе jе Ле Брен припремио као илустрациjу предавања имали 

jош већи утицаj него његова саопштења.  

 На двадесет четри плоче приказао jе основне обрисе људске главе и 

записао оно што су, по његовом мишљењу, били наjупечатљивиjи изрази 

емоциjа на људском лицу. Ле Брен jе jе подробно описао различите делове лица 

коjи исказуjу покрете душе: обрве, усне, очи, ноздрве, чело и издвоjио jе шест 

страсти коjе jе назвао основним (бес, љубав, мржња, одвратност, задовољство и 

бол). Као и у стварности страсти коjе jе Ле Брен издвоjио на неки начин се 

преклапаjу и спаjаjу.” – на основу V. Jennifer Montagu, Roman Baroque Sculpture 

- the industry of Art) 
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 Намера ми jе била да у пракси испитам квалитет перцепциjе истинитог, од 

стране посматрача. Па тако и перцепциjе стварности, драме и сексуалности. 

Такође сам хтео да преиспитам и сопствени приjем и схватање онога сто се 

поjављуjе као визуелна представа, у току критичког разматрања, као и 

слободних комплексних асоциjациjа. 

 

 Искуство тела 

 За одређене радове ниjе неопходно да постоjи класично извођење, већ jе 

довољно да се они поjаве у облику нацрта, текстуалне интерпретациjе, или 

плана. Међутим не одговара свим радовима такав специфичан облик 

манифестациjе. Тако да jе извођење важан део целокупног рада, и поjединачно 

и у групи. 

 Искуство тела проистиче из схватања да jе тело учесник, а не само 

материjални носилац особе или личности аутора. Мислим да jе у мом раду 

перформативни карактер од значаjа. Када кажем перформативни, подразумевам 

извођачки карактер. Иако цртеж, рецимо, ниjе експлицитно перформанс као 

медиј визуелних уметности, он садржи jаку перформативну компоненту. То jе 

иста она перформативна компонента позоришта и израза телом коjа се одвиjа у 

релном времену. По завршетку цртања, посматрач или уметник виде само 

документ и резултат – перформанса цртања. 

 Исто тако гледамо и снимак неког уживо изведеног перформанса или 

позоришне представе. То jе документ изведеног коjи jе важан састоjак. Али не 

стварно језгро, тело извођења и тело рада. 

 Искуство похрањено у апстрктном телу омогућава промену. Омогућава 

долазак новог искуства коjе доноси нову промену. То ниjе рад по претходно 

утврђеном моделу и извођење модалитета, већ њихово дезинтегрисање и 

провоцирање потенциjално нових модела. 

 Пo Делезеу би се то могло схватити као – Принуда на мишљење 

(афицирање, навођење на исход). У том истраживању и ја сам био изложен 

принуди на ауторско деловање 
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 2.5 Модуларни принцип 

 

 Модуларни принцип jе био jедан од значаjних метода у истраживању. 

Разлагање сиболичке структуре на модуле помогало је у томе да се боље 

сагледају компексни односи између рзличитих инстаци, и уопште препознавања 

макро симболичке структуре. То су биле инстанце драме, историјског, 

сексуалности, тела и емоционалног садржаја. Модуларност неминовно доводи 

до појачаног контраста. 

 

 Одређивање мере, каквоће и положаjа концептуалне компоненте у 

контексту релациjа макро модула. 

 Пред-концептуално - апстрактно - експресивно. Или било коjих других 

модуларних и симболичких секвенци коjи постоjе у раду као носиоци смисла. 

Такође и осврт на разлике између пред-концептуализациjе и  рационализациjе. 

Довођење ова два елемента у логичну и смислену везу са радом. На таj начин се 

остваруjе да и концептуална компонента и накнадна размишљања постану  део 

самог рада.  А не само формалне, текстуалне инстанце, коjе су у суштини 

издвоjене из тела рада, и не утичу на ток и смисао. 

 

 2.6 Интервенциjа 

 

 Интервенциjа, поред модуларног приступа, такође је по мом мишљењу 

био jедан од основних алата метода истраживања. Интервенција се превасходно 

дешавала као Ре-компоновање, поновна композициjа. У почетку то jе била само 

интервенциjа у контексту медиjа. Тако да би се могло рећи да jе таква врста 

интервенциjе имала псеудо-формални карактер. На основу тог увиђања, и 

посредством секвенциjалних модуларних структура, интервенциjа се 

проширила и у домен концептуализациjе. Тако да се тачка почетка рада 

померила. Нисам приступао физичкоj реализациjи радова импулсивно. Али сам 

се, условно речено, на експресиван начин бавио схватањем и постављањем 

основних замисли. Те идеjе сам проверавао у пракси текстуалног и 

рефлексивног. Размишљаjући и тражећи могућне нове дискурсе. 
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 На основу тога, момент интервенциjе је био исти оператор и у 

концептуалном,  симболичком, као и у оквиру визуелног медиjа. 

 У том смислу интервенциjа је употребљена и као елемент корекциjе у току 

извођења рада. Као нека врста последице таквог размишљања дошло jе и до 

интервенциjе у самом аутору од стране рада. То jе jедан специфични feedback, 

рефлексиjа стварности рада преноси се на уметника. Комуникациjа jе 

двосмерна. То није уобичајена препоручена пракса, у којој се претпоставља 

једносмерно инкорпорирање уметника, и свега онога што уметник представља, 

у само дело. 
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 3 Теоретска основа уметничког истраживања 
 

 Сваки писани текст може бити извор мотива и идеје. А сваки умножени  текст 

може бити корен идеологије. Ако је свака машина прво друштвена па онда 

техничка, како напомиње Делезе, онда је и свака теорија прво идеологија, па тек 

онда само текст. Таква врста феномена јавља се у репрезентацији уметности и 

историје уметности у масовним медијима, образовним системима из области 

уметности, као и у теорији уметности. 

 

 

 3.1 Опсесивна природа уметности 

 

 Уметност, као феномен у цивилизациjском контексту, првенствено се 

испољава кроз понављање. Уметност преиспитује нивое прошлости и фантазам 

будућности. У исто време се jасно дефинише повратна спрега (feedback), коjа jе по 

дефинициjи непрекидна и циклична, финални рад jе истовремено и специфична 

припрема за следећи рад или сериjу радова. То jе дух текстуалног коjи наводи на 

закључак да се процес може на такав начин одвиjати у недоглед. Непрекидно 

понављање као системски процес, и тежња ка понављанју, дефинишу опсесивни 

карактер уметности. 

 Теме и предмети интерсовања се мењаjу, рационализуjу и оправдаваjу. Ако се 

у пост-модерном уметност бавила самом собом, онда се у времену после пост-

модерног, у суштини, уметност опсесивно само „бави“ бављењем. 

 

 „Због захтева и жеље да уметност буде путоказ и водич за људска бића на 

путу  до савршенства, евроцентрично оријентисана култура је симетрично 
посматрала уметност као пророчки и као надљудски феномен.“ 

{Germano Cellant, American tornado, поглавље: Agnes Martin's secret, страна 149: 

„Because of the demand and the desire to take art as a guide for human beings and as a 

sign-post for the path that we must travel toward perfection, Euro-centric culture has 

symetrically viewed art as prophetic and superhuman phenomenon.“} 
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 3.2 Екранска зависност 

 

 Када се данас говори о екранскоj зависности, углавном се мисли на дечиjу 

зависност од приказа са екрана, а садржаjи су у наjвећем броjу случаjева видео 

игре. Међутим, и одрасли могу бити зависни од екрана. Екран се може 

манифествати на више начина: телевизиjски екран, монитор компjутера, ветробран 

аутомобила, биоскопско платно, интернет, видео игре, хоризонт, звездано ноћно 

небо. У том смислу намеће се логично – да jе и уметничко дело не само представа 

него екран. То jе уметност радова визуелних и аудио-визуелних медиjа. Оваj дух 

екрана jе био присутан у уметности од почетка визуелног у ентериjеру (пећине 

Алтамире и Ласкоа, соба за приказивање уља на платну у ренесансном и пост 

ренесансном периоду, унутрашњост и спољашњост сакралних обjеката). Тада је то 

била представа, данас је то екран на који се ништа не пројектује, али који сам „из 

себе“ нешто пројектује. 

 

 Разлике међу поjединим облицима екранске зависности примарно су одређене 

садржаjем и начином емитовања. Телевизиjски садржаjи могу се грубо свести на 

садржаjе пропагандног, комерциjалног и информативног типа. Рекламе, вести, ТВ 

сриjе. Неко други бира и производи садржаj коjи ће се емитовати, слободан избор 

посматрача своди се само на мењање канала. Садржаj информациjа интернета jе 

комплексан и свеобухватан. Стиче се утисак да конзумент самосталниjе бира 

садржаj и време коришћења, него што је случај у другим облицима изложености 

екрану. Ово су две историjски и концептуално краjње тачке екранске емисиjе. 

 

[Информативни садржаjи неминовно, као и било која друга врста емисије, имаjу и 

компоненту пропаганде, коjа се може детектовати у унапред проjектованом 

резултату. Или некоj симулациjи контроле жељених резултата. Повећање 

гледаности, инструирање jавног мњења у предизборним кампањама, добиjање 

прећутне сагласности духа jавног мњења за унапред планиране оружане сукобе, 

злоупотребе економских берзи. Ако се проналазе елементи пропаганде схваћене у 

класичном смислу, онда jе то нешто што мора бити дизаjнирано. Финални исход, 



	   53	  

коjи jе конкретан, jе повећавање конзумирања екранске стварности. Преко граница 

зависности.] 

„Савремени дизајн је део веће освете капитализма постмодерном – да самим собом 

допуни укрштања уметности и осталих дисциплина, устаљеним преступима.“ 

{Hal Foster – Design and Crime (And Other Diatribes), 2002, strana 25: 

 „Contemporary design is part of greater revange of capitalism on postmodernism – a 

recouping of its crossings of arts and disciplines, a routinization of its transgressions.“} 

 

 Екран, било коjа емисиjа било чега, jе одувек емитовао неку стварност. И на 

основу тих емисиjа стварности емитовао jе и истинитост. Истинитост и перцепциjа 

истине се представљаjу као целовито реално тело истине као концепта и идеје, која 

је потребна и неопходна. Екран, и концепт екранске емисиjе у било ком облику, 

кључни је моменат у перцепциjи стварности. Питање jе: шта jе то што се враћа 

повратном спрегом у стварност, на основу размишљања и менталне обраде, путем 

екрана примљених садржаjа? На коjи начин такав когнитивни садржај учествуjе у 

креирању нових, следећих информациjа коjе се екрански емитуjу? 

 

 

 

 

 3.3 Умножавање и транзициjа писаног текста са папира на екран 

 

  Умножавање текста 

 

 Кроз историjу цивилизациjе маса текста и записаног текста се повећавала. 

Постоjе две основе повећавања материје и масе текста. Jедна jе формирање нових 

текстова, друга је умножавање већ постоjећих. Сличан феномен се дешавао и у 

визуелним уметностима. 

 У овом контексту jе од значаjа приметити генезу средстава и начина 

уможавања текста. Једна у току времена јако убрзана линија умножавања 

текстуалног.  
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 Основна полазишна тачка jе била дефинисање текста у облику говора. 

Преношење и уможавање је дефинисано интерпретацијама. Затим долази до 

цртања или записивања текста на неки физички медиjум. Онда следи преписивање 

и прецртавање руком тог истог текста, умножавање и текста и носећих медиjума. 

Писање текста руком jе у суштини цртање карактера на медиjуму. 

 Наредни период у контексту умножавања текста jе поjава преса за штампање. 

То jе Гутенбергов процес штампања, коjи jе уствари исто цртање карактера на 

литографском камену. 

 Разлика jе у томе што се преписивање текста дешава само jедном. Касниjе се 

литографска матрица умножава отискивањем. Отискуjе се jедна или више страница 

истовремено, и то се понавља до жељеног тиража. 

 Следећа фаза jе издваjање карактера као посебних матрица, jедно слово – 

jедна матрица. Слова се слажу у речи, речи у реченице а реченице на формат 

странице. Штампање jе машинско. Систем jе индустриjски. Поjедностављуjе се и 

убрзава умножавање. Носач текста не мора бити специфичног квалитета, као што jе 

то захтевала литографска штамапа. То чини ову фазу jефтиниjом и доступниjом за 

већи броj читалаца. Успоставља се владавина папира. 

 Посебан период коjи jе дефинисао термин „бела мећава“ jе време фотокопир 

машина (претходио му jе период у коме се текст умножавао ручном гештетнер 

машином). 

 Феномен „бела мећава“ се дефинисао у времену после другог светског рата, 

шездесетих година (Ксерокс jе 1959. године представио прву фото-копир 

електричну машину коjа jе умножавала текст процесом ксерографиjе). Термин 

„бела мећава“ односи се на емитовање текста на папиру (А4) у форми, генерално, 

административних и канцелариjских докумената. Првенствено се односи на 

грађанина поjдинца засутог масом правних, институционалних, економских и 

медецинских докумената. 

 

 Беле мећаве доводе до анестезирања иститинитог кроз хипер-емисиjу 

текстуалног. Jедноставно jе долазило до имплозиjе смисла. То jе имало за 

последицу губљење основног исхода текаста. Духа резолуциjе.  



	   55	  

 

 

 Дух резолуциjе текста се можда наjбоље примећуjе у две међусобно удаљене 

тачке. У политичким текстуалним резолуциjама и у поетским говорима уметности. 

Код jезгра емитованог текста, наjвећег дела по маси, а то су текстови у масовним 

медиjима, не постоjи елемент резолуциjе. 

 

 (Резолуциjе, конституциjе, манифести, прокламациjе и прогласи су jасне и 

сажете текстуалне секвенце. Са врло jасним утицаjем на локалну или глобалну 

стварност. Не само у времену у коме су објављене него и у будућности коjа их 

разматра као прошлост. То су кохерентне целине и захтеваjу комуникациjу 

искључиво са текстом коjи има идентичну природу.) 

 

 Потреба за папиром jе до те мере била велика да jе утицала и на удаљена 

еколошка питања. Таква потреба развиjених административних друштава контроле 

има и политичке импликациjе у том контексту. Троше се природни ресурси, дрво и 

шуме, коjи су сировина за производњу папира. Питање рециклирања повлачи не 

само питање рециклирања носећег физичког медиjума текста, папира, већ и самог 

текста. Практично се тешко препознаjе „нови“ текст. Текстови су хибриди већ 

написаних модула. 

 

 Транзициjа текста у односу на физичке медиjуме као носиоце текста, повезана 

jе са другим савременим феноменима. На пример, више од десет процената укупне 

електричне енергиjе коjа се потроши у Сjедињеним Америчким државама одлази 

на напаjање интернет сервера и на енергиjу потрбну за рад рачунарских мрежа. 

Паралелна поjава jе и у домену хране, где се у свету око тридесет процената хране 

не искористи или баци. Ако се те поjаве могу схватити и као транзициjе енергиjе, 

онда и текст има особину енергиjе. 
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  Транзициjа текста са папира на екран 

 

 (Употребљена jе реч Транзициjа да би се направила веза са социjалним, 

економским и системима власништв, као и моментом технологиjе.) 

 У времену после пост модерне, са наглим развоjем рачунарске технологиjе, 

текст напушта, не сасвим, своj основни носећи медиjум – папир и прелази на екран. 

Таj екран може бити додатно дематериjализован дигиталном проjекциjом текста (у 

аналогним проjекциjама, текст се поjављивао у немом филму, касниjе у филму као 

под-титл и у образовним системима у форми проjекциjа апаратом епископом). Ова 

транзициjе текста са папира на екран jе од кључног значаjа. 

 Прво, тело текста се одваjа од тела човека. Човек не држи у руци „текст“ и не 

пише (црта) текст „руком“. Друго, текст поприма карактер представе и визиjе. 

Постаjе испарљив и мистичан. Губи се енергиjа дефинициjе, резолуциjе и 

манифеста. Исто као и снага документарног. Текст се инкорпорира у визуелно и 

дискурс визуелног.  

 

 Ту може доћи до конфликта. Визуелно, визуелне уметности, у ствари емитуjу 

текстуално у краjњоj инстанци као резултат. А инкорпорирање текстуалног, чиjе jе 

порекло формална визуелност проjекциjе, инверзно jе краjњем резултату. Долази 

до померања тачке почетка и тачке краjа текста. Нешто као дупла слика, или два 

призора коjи се не даjу упарити. 

 

 Као што се текст на папиру губи у напуштеноj архитектури или системима за 

рециклирање отпада и папира, тако се и текст похрањен на дигиталним 

електронским носачима губи и нестаjе. Зграде, а са њима и регистратори и књиге,  

руше се и нестаjу. Папир се рециклира, а са њим и текст. Сервери престаjу са радом 

или мењаjу намену. Саjтови мењаjу адресе, или се гасе. Подаци на хард-диску се  

губе, случаjно или намерно. На кратко, остаjу само трагови тако несталог 

умноженог текста. Онда нестаjу. 
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 3.4 Лице и Стварно-Лице (Face - Interface) 

 

 У савременом, једна је од основних појава Лица и лица као посредника. 

Међулица. Face – Interface. То питање ниjе само резултаната означитељске праксе 

коjа ствара очигледну али дискретну дискурзивну структуру. Већ је системско 

питање коjе тотално обухвата. Лице је увек било носиоц истине. На пример, у том 

контексту се поjављуjе Лице као истина и Интерфеjс као специфична интер-истина, 

међу-истина. Интерфејс је хипер истинит, самим тим је псеудо-истинит. У 

савременим системима тоталних интерфеjса човек постаjе интерфеjс себе, 

транспарентна пројекција онога што се од њега очекуjе, од стране медија и 

политичког. Један од индикатора је снажно деловање фацијализације и 

опортрећивања, мултиплицирања портрета и лица, у визуелним медијима и у 

визуелним уметностима. На таj начин се реагуjе и у пољу уметности, као и у пољу 

теориjе уметности. То је потрага за лицем које је носилац присуства истине, али 

преко интерфејса. 

„Ова стара дебата добија нову резонанцу данас, када естетско и утилитарно нису 

само спојени, већ се могу подвести под комерцијалнио, и свеукупно – не само 

архитектонски пројекти и изложбе уметничких дела него све, од фармерки до гена 

– изгледа да се могу сматрати као нешто са великом дозом дизајна. После највећег 

успеха дизајнера сецесије, један од хероја модернизма био је уметник-као-инжењер 

или аутор-као-продуцент, али ова фигура је била свргнута са врха са кораком 

индустријског поретка који га је подржавао, а у нашем потрошачком свету то је 

дизајнер против правила.“ 

{Hal Foster – Design and Crime (And Оther Diatribes), 2002, strana 17: 

„Тhis old debate takes on a new resonace today, when the aesthetic and utilitarian are 

not only conflated but all but subsumed in the commercial, and everything - not only 

architectural projects and art exibitions but everything from jeans to genes - seems to be 

regarded as so much design. After the heyday of the Art Нouveau designer, one hero of 

modernism was the artist-as-engineer or the author-as-producer, but this figure was 

toppled in turn with the industrial order that supported it, and in our consumerist world 

designer against the rules.“} 
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 Визуелна уметност данас, може се посматрати не као лице тела читаве 

уметности, већ као интерфеjс корпуса кутуре. Корпус мистично, апстрактно тело, 

мртво тело, егзотично тело – али ипак тело. Нешто са чиме се може радити. А 

култура – као интерфеjс симулациjе конторле од стране политичког у глобалном 

друштву тоталитарне демократије (aко се осамдесетих и деведесетих година 

прошлог века дефинисао термин глобално село, онда данас, са специфичном 

контекстуалном разликом, можемо говорити о глобалном друштву. Или само 

Друштву... Данас више нико не жели да буде становник, грађанин глобалног села. 

Радије бира да буде становник мегалополиса). У глобалном друштву долази до 

парадокса тоталитарне демократиjе, као интерфеjса историјског и документарног 

демократског. У том контексту долази неминовно и до парадокса интресовања за 

уметност од стране политичког и, на основу тога, преиспитивања релевантности 

уметности у контексту друштва. А у контексту феномена тоталне визуелизације и 

свеобухватне фацилизације, путем масовних комуникационих медија, дефинише се 

потпуна ирелевантност ауторског, поетичког и уметничког говора. А самим тим се 

дефинише ирелевантност и било ког другог говора. 

 Ако је у времену постмодерне хипертекстуалност била једна од 

карактеристика, онда су то данас, после искуства посмодерне, хиперумножавања 

лица. Као и хипер интерфејси.  

 

{Деjан Грба, Смисао речи Уметност, 2013. 

„Уметност постаjе измичући поjам не због етеричности уметничког искуства него 

због когнитивне и политичке ирелевантности уметничког стваралаштва.“} 

 

 Ако би се ограничили на уметност после Другог светског рата, на период 

блоковске поделе држава у свету и хладног рата, могло би се поставити питање: 

како би данас изгледала визуелна уметност да ниjе било тог идеолошког и 

политичког jаза? Или, како би данас изгледало глобално политичко тело да се ниjе 

десила уметност синхрона са тим историjским периодом? Ова питања се могу 

разматрати са аспекта дискурзивне анализе. У сваком другом случају разматрања, 

добија се само анализа формалног интерфејса. 
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 Ту се постављаjу легитимна питања поетског говора коjи jе уjедно и говор 

теориjе: „How will the wolf survive?“ 

[Los Lobos, 1989, Наслов музичког албума у параболи са Jозефом Боjсом и Коjотом, 

Вуком-Псом.] 

Не како уметност проживљава и преживљава културу, већ како ће уметник 

преживети? 

Како, и да ли ће култура преживети у облику испољавања коjи нам jе познат? 

 

{ Susan Howe„Complicity battling redemption – that's what the history of America is.“ 

„Искупљење у борби са саучесништвом у нечасном – то jе оно што jе историjа 

Америке.“} 

 

(Типичан пример перцепциjе истине: правосудни систем. Врло важне судске 

одлуке се доносе на основу перцепциjе истине коjу код пороте формираjу изjаве 

сведока и деловање доказног материjала. У том истом систему долази и до 

испаравања истинитог, било као трага конкретног догађаjа, или као концепта и 

идеjе истинитог. То су цинично обимне студиjе различитих комисиjа. Наjчешће 

оних комисиjа и тела коjа се баве накнадном анализом догађаjа, као што jе на 

пример државна комисиjа коjа jе истраживала атентат на Џ. Ф. Кенедиjа.) 

 

 Феномен интерфеjса указуjе на jедно врло важно теоретско питање. Питање 

истине. Истине кроз уметност, истине у уметности и узаjамних односа уметности и 

истинитог. Друго питање коjе се намеће у контексту интерфеjса jе однос истине и 

перцепциjа истине. Те релациjе постоjе и у биполарном систему: уметник – рад. 

Уметник перцепира истинитост рада. Намеће се питање на коjи начин уметнички 

рад, као нешто што би требало да представља уметност, перципира уметника? 
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 3.5 Перформативни аспект 

 

 Перформативни аспект реализациjе радова у визуелним уметностима jе 

константно присутан. Он постоjи, било да рад приређуjе сам уметниик, или да рад 

изводи неко друго тело, други корпус, коjи ниjе тело уметника. На основу 

инструкциjа и критериjума које је претпоставио аутор. Присуство тела у физчком 

облику или у неком другом облику који врши ауторски рад, неминовно је, и то 

ппитање је немогуће искључити. 

  Реализовани рад поседуjе и телесно искуство. Уметник стиче ново 

интелектуално и емоционално искуство у коме jе тело jедан, али не и jедини 

посредник. Рецимо код генеративне уметности, тело коjе извршава рад jе 

рачунарски софтвер. Као интерфеjс идеје и тела уметника коjи jе осмислио 

уметнички рад и поступак. 

 Affection може бити и поjам или термин коjим се означава деликтано и 

рафинирано стање тела. Тако да поjам ниjе само емоционална или ментална 

категориjа. Не може се једноставно искључити питање тела. То тело не мора бити 

људско тело, већ било који корпус или целина. 

 Особина дискурса Affection; да има и телесну природу; може бити од помоћи 

у истраживачком раду коjи се приређује људским телом, и има класичну 

перфотмативну компоненту. Међутим, перформативна компонента постоји код 

сваког изведеног рада у медиjу, независно од тога да ли га приређује човек, машина 

или софтвер. Као пример може послужити медиj цртежа. Али и хибрид човек-

софтвер у савременом трансхуманистичком. 

 Током приређивања цртежа, у настаjању учествуjе и тело. Таj феномен се 

занемаруjе у већини случаjева, а критички се третира само видљива резултанта. 

Анализира се само добијена вредност, али не и „вишак вредности“. 
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 4 Дискурзивне	  и	  поетичке	  претпоставке 
  

 4.1 „Да“ (бинарно 1,  логичко Т) 

 „Да“ jе пристаjање, саглашавање, потврђивање се схвата као уживање или 

радост учествовања у нечему. Да, било чему било када. То jе нешто што jе 

супротно или незаинтересовано за негациjу и инверзиjу, као и оно што из негациjе 

проистиче.  

  „Да“ Атони Тапиеса jе исказ урезан у материjу, потврђивање. Очекивање 

учествовања и радост учествовања. Може се посматрати и схватити као 

донкихотовско, латинско „Да“. Или сибирско „Да“ исписано у снегу. 

 

   
  /Antoni Tapies Si, 1974, 195cm x 170cm/ 
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 Потврда пристаjања значи потенциjално учествовање. Свако потенциjално 

пристаjање на учествовање у нечему утиче на поновно размишљање о 

конформизму. Овога пута о уметничком конформизму. Конформизам jе као 

рефлекс у jедноставном социjалном окружењу. Конформизам као уметнички, а 

самим тим и политички рефлекс. Ако се лични усвоjени корпус схватања и 

мишљења схвати као нешто што се подразумева, онда се и прилагођавање самом 

себи може схавтити као гест конформизма. У поетском контексту, то би значило 

писати исту песму два пута (Конформиста / Il conformista, 1970, Бернардо 

Бертолучи. Сценарио и идеjа базирани на роману Алберта Моравие из 1951. 

године.). 

 

{Како говори Бранка Арсић, постоjе Спинозино „Да“ и Кафкино „Да“: 

„Кафкино „Да“ потврђуjе негациjе, и отвореност за негациjу (страх, слабости, 

трпљења, процес смањивања). То jе потврђивање негациjе коjе као учинак има 

победу „Не“. Све jе прорачунљиво, негациjа увек побеђуjе „Да“, то jе 

поjедностављивање и поjедностављење... 

Спинозино „Да“ потврђуjе потврђивање. Афирмациjа. Пристаjање на све и 

умножавање пристанака. Бесконачно се умножаваjу силе пристанака и долази до 

компликациjе. Сваки пристанак jе сусрет са jедним телом. Из сусрета два тела 

настаjу нова тела. У том сусрету тела се мењаjу. Сусрет између два тела jе место 

истине.“} 

 

 Jедан корпус, jедно тело, jе дискурзивно тело фигуративног и конкретног, 

друго тело jе недискурзивно тело апстактног. Може ли се са великом вероватноћом 

очекивати да се у пресеку ова два тела налазе рефлксиjе истинитог? 
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 4.2 Архипелаг 

 

 Архипелаг гулаг, наслов романа Александра Солжењицина. 

Књига писана од 1958. до 1968. На западу обjављена 1973. У тадашњем 

Совjетском савезу jе званично обjављена 1989. Мада се поуздано зна да jе књига 

циркулисала преко незваничних публикациjа у издањима самиздата, таjне 

издавачке оргнизациjе. Ове временске разлике – од завршетка књиге па до њеног 

званичног обjављивања, представљају пут jедне књиге. Пут једне нације. Пут 

искуства и идеjе. Сам Солжењицин jе имао потпуно другачиjе путовање. Књига jе 

путовала, условно речено у смислу текста матерњег jезика, са запада на исток, а 

писац са истока на запад. 

 

 На енглески jезик наслов jе преведен као The Gulag Archipelago. Оваквим 

распоредом речи у низу наслова се ремети поредак и значење самог исказа наслова. 

Ту се губи елемент контраста. Релациjа се нормализуjе. Додаjе се компонента 

сензационалистичког, а одузима се елемент стварне драме. Потпуно се мења однос 

означитеља и означеног. На основу те, на први поглед jедноставне операциjе 

замене места две речи, поjављуjу се две импликациjе. Нормализациjа и мека (soft) 

пропаганда. Драматично постаjе пригодно. 

 

 Контраст између егзотичног и трагичног изазива поетски говор. Архипелаг jе 

реч коjа се превасходно схвата као географски поjам. На пример, архипелаг острва 

античке грчке или архипелаг острва тропског поjаса. Двострука идеjа поjма 

егзотичног jе и тропско и античко. 

 

 Свако путовање, без унапред потпуно сигурног циља и исхода, носи у себи и 

чежњу егзотичног. На том путу, сама чежња и жудња постаjу нешто што jе 

егзотично. Па и емоционални склоп коjи на основу тога емитуjу. На путовању, 

такође и корпус, тело, постаjе егзотично. 
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 Егзотично jе поjам коjи jе пре свега везан за тело Европе. Води порекло из 

колонијалног периода. Тачније, идеја о егзотичном има корене у пред-

колонијалном научном и истраживачком периоду, који је омогућио историјски 

колонијализам. Узрочно-последично је деловао на индустријске револуције, као и 

на концепте монархија. 

 У процесу колонизације присвајају се особине онога новог и другачијег, што 

je откривено, означено и маркетирано. На исти начин као што се присвајау 

територије, материјална и културна добра, рудна богатства, биљни и животињски 

свет. Паралелно са одузимањем и присвајањем догађа се и додавање. Додавање 

религије и институција хришћанства. 

 Међутим, можда најважнија линија одузимања је присвајање тела и 

биолошког продукта тела (потомства, деце) људи који су живели на другачијим, 

егзотичним, не-хришћанским територијама. Колонијално егзотично покреће и 

редефинише питање ропства и робовласништва. А касније и теорије расизма, чији 

ехо постоји и данас у пост-демократском друштву. Присвајање тела и производа 

тела у колонијалном периоду, разликује се од историјског робовласничког периода. 

 

 Средњевековноj европи jе био егзотичан блискоисточни хришћански 

медитеран. Ренесансноj европи jе била егзотична античка Европа. Античкоj Европи 

егзотично jе било „териториjа мита“, коjи jе уjедно био и егзотично прошлости и 

егзотично будућности. Европи индустриjске револуциjе егзотично jе било и 

тропско и источно. У основи егзотичног jе оно што изазива говор чежње и искуство 

непознатог. Исток jе био предмет егзотичног и мистичног за „античку Европу“. 

Белом човеку егзотичан jе црни човек, и обрнуто. 

 

 4.3 Исток, центар, запад. Солжењицин - Боjс 

 

 У том контексту постоjе два путовања. Или два сегмента истог путовања. 

Прво путовање коме jе циљ Европа. И други део истог путовања коме jе одредиште 

Америка. Ови путеви демонстрираjу центричност Европе и огромну гравитациjу 

„црне рупе“ Америке. 
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 Прво путовање, Солжењицин. Пут тела из центра на исток. Из грђанског у 

концентрациони радни логор. Наставак путовања – повратак из сибирског логора у 

центар, у европски део Совjетског савеза, па затим наставак путовања преко океана 

у Америку (САД). 

 Друго путовање, Jозеф Боjс као воjник снага Раjха у Другом светском рату – 

на исток у централни део Азиjе. Затим повратак тела умотаног у филц из 

милитантног у грађанско и цивилно, из Азиjе у Европу (по неким ауторима овај 

податак је више легенда коју је сам Бојс можда осмислио, него историјска 

чињеница). 

 

 И jедно и друго путовање се одвиjаjу под окриљем екстремно ауториритарних 

социjалних ситема. Наjекстремниjих у историjи цивилизациjе. Нацизма и 

стаљинизма. То су тоталитарни системи потпомогнути технолошким, и 

технологиjом продукциjе коjа jе формулисала идеологиjе два различита 

тоталитарна концепта у времену. Та путовања су путеви текста и текстуалног. 

Сажети и трнспоновани у чин транспортовања тела са jедне географске или 

текстуалне тачке на другу. 

 

 Схватање тоталитаризма као социјалног система мењало се кроз историју. Од 

историјских аутократских монархија, преко колонијалних ауторитарних држава и 

футуристичких уметничких визија, до тоталитарних партијских ситема нацизма и 

стаљинизма. Тоталитаризам и тоталитарно, онако како га схватамо у савременом, 

пре свега је обликован у периоду око пада Берлинског зида и после тога. 

Дефинисан је као стратегија крајем Другог светског рата и за време Хладног рата. 

Настао је као последица пропагандних деловања западних демократија. Резултат је 

мењање историјских чињеница и обележавање читаве тадашње групе држава 

реалног социјализма као антицивилизацијских, антихришћанских и тоталитарних 

страна. Као и прикривање тоталитарних карактеристика унутар сопствених држава. 

Један од мотива је био креирање непријатеља. Као и формулисање оправдања 

војних интервенција и ратова. Резултат је наставак интерконтиненталног 

колонијалног концепта и велики број оружаних сукоба. Значајну улогу у томе је 
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имала индустрија масовних медија и филмска индустрија. 

Источни блок је такође примењивао колонијални приступ у међудржавним 

односима, али са декларативним партијским идеолошким мотивима. У основи, 

свака организација више држава: Покрет несврстаних, Комонвелт, Опек, Нато, има  

дух колонијализма и хегемоније.  

 Израз Гвоздена завеса, као једну од кључних речи периода хладног рата, а 

касније и савремене дефиниције тоталитаризма, први је употребио Јозеф Гебелс 

још на крају Другог светског рата. Тај појам се узима као почетак Хладног рата. За 

чин који је означио крај Хладног рата, а који по неким ауторима још није завршен, 

узима се пад Берлинског зида. 

 

Jозеф Боjс, Транс-сибирска железница, (Transsibirische Bahn), [Trans-Siberian rail], 

[42/45], 1980, видео рад. У Београду је био приказан у оквиру изложбе видео радова 

Јозефа Бојса, са оригиналних видео трака из колекције Музеја савремене 

уметности. 

Симболичко исцртавње линиjе путовања, жлезница као правац са два смера, који 

даје могућност повратка. 

 

 

 

 4.4 Симетриjе 

 

Симетричне природе путовања су у том смислу путовање Александра 

Солжењицина са истока на запад, коjе jе поетично еквивалентно путовањима 

Кристофера Колумба, Далаj Ламе (1979) или Папе Пола VI (1965). Посматрано у 

том контексту, Александар Солжењицин ниjе само дисидент или поглавар 

дисидената. Емитуjе шире значење коjе се не ограничава само на сведену 

политичку кутурну економиjу, већ се првенствено та емисиjа значења односи на 

говор поетског. Путовања Папа као и путовања Далаj Ламе, Викинга у 10. веку и 

Колумба, такође су и путеви текста. Нешто се означава, маркетира. Означава се 

териториjа, култура, егзотично. 
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 4.5 Исцељење (Healing). Солжењицин, Бојс и Хумберт 

  

 На почетку перформанса I Like America & America Likes Me, Jозеф Боjс стиже 

са аеродрома у возилу хитне помоћи. Специjалним возилом се транспортуjе онаj 

коме jе потребна нека врста помоћи (краjњи циљ jе излечити тело и сачувати живот 

у телу). Цело тело jе умотано у филц и тканину. Све то jе затегнуто каjишевима 

болничког транспортног кревета. Тако се поступа са човеком коjи jе преминуо, са 

телом коjе jе мртво. Не види се лице. Ни Боjс не види лице Америке. Боjс види 

лице Америке из ентериjра, простора обележеног, као што је галериjски простор. 

Тело поново оживљава. 

 У галеријском простору jе и Коjот. Врста мањег вука (коjоти имају особину 

да се везуjу искључиво за jедног партнера и животног сапутника у току живота. 

Ако се деси да jедан партнер угине, други остаjе сам до краjа живота). Однос 

уметника и уметности. 

 Jозеф Боjс претпоставља моменат исцељења као резултат путовања у 

Америку, и то дискретно обележава у раду. 
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Jозеф Боjс (Joseph Beuys) I Like America & America Likes Me, перформанс, 1974. 

 

             
 

 

 Оригинални назив перформанса jе на енглеском jезику. У наслову стоjи реч 

Like (не Love). Аутор прави разлику која постjи између речи Love и Like. 

 Како говори Дејвид Леви Штраус (David Levi Strauss): „Америка у ствари 

никада ниjе знала сасвим сигурно како да реагуjе на Jозефа Боjса. У европи, Боjса 

су или волели или га нису волели (ретко се Боjс само „свиђао“), али у Америци су 

услови рецепциjе и критичког били мање изоштрени.“ 

 

{“In fact, America has never known quite how to respond to Joseph Beuys. In Europe, 

Beuys is either loved or hated (rarely ”liked”), but in America the terms of reception and 

critique have been less sharp.”} 
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 Солжењицин jе такође био на путу исцељења. Боловао jе од канцера од кога 

се излечио у концентрационом логору. Парадоксално. Ако jе тело било излечено, 

барем привремено, да ли jе и поетско лице тела исцељено заjедно са телом? Да ли 

jе Солжењицину било потребно исцељење Америком? 

 

 Книга Архипелаг Гулаг jе била на путовању до Америке пре самог писца. 

Уметност Jозефа Боjса jе такође била у Америци пре посете уметника. Енглеска jе 

као колониjална суперсила посетила амерички континент много пре професора 

Хумберта. Папе су дошле на већ маркетирану териториjу  Америке, коjу jе 

хришћанским обележио Колумбо. Текст, симболичко и митско су се већ налазили у 

Америци. Повратни путеви укрштених сила су се сусрели поново у Европи кроз 

Други светски рат и информатичку  револуциjу пред-кенедиjевског доба. 

 Хумберт жели исцељење кроз промену. То jе удаљавање од стега и контроле 

тела и сексуалности англо-европског. Хумбертов пут jе пут у егзотично али у истоj 

или сличноj културолошкоj и технолошкоj равни. Разлика jе у односу тих равни 

према телу. И то jе пут из центра индустриjске револуциjе у супротном смеру од 

пута Голфске струjе преко Атланског океана. И пут Голфске струjе и пут 

професора књижевности су егзотична путовања. Индустриjска револуциjа, у свом 

почетном стадиjуму, у симболичком речнику је преферирала децу и адолесценте, 

на сличан начин као што и професор књижевности Хумберт сексуално преферира 

адолесценткиње. 

 Прва индустриjска револуциjа jе била заинтересована за децу као носиоце 

специфичне радне снаге. И као вишак вредности коjи jе краjњи резултат женског 

тела. Дете, као производ и роба. Дете као производ коjи ће даље производити и 

производе сопственог тела и робу… 

 (Tу постоjе критике Марксовог говора, у коме се уопште не разматра то 

питање, коjе говори о женском телу и продукту тог тела кроз рад и стварању новог 

тела коjе се укључуjе у производњу.) 
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 4.6 Америчка уметност - европска уметност 

 

 Постоjе броjне и различитие карактеристике европске и америчке визуелне 

уметности после Другог светског рата. Могу се сигурно констатовати и сличности 

и комплементарности. Разматрање се може извршити на про-модернистички начин, 

путем формалних елемената. Али и таj поглед може доћи из угла специфичне 

дикурзивне анализе. Ту би се постављали и дискутовали различити контексти у 

ширем цивилизациjском току и моментима тока послератне историjе. 

 Постоjи jедна поетичка црта коjа jе из тачке контекстуалне анализе заjедничка 

за европску и америчку уметност после Другог светског рата. То jе моменат 

концентрационог логора.  

„И заиста када погледамо почетак капиталистичког развоjа стичемо утисак да се 

налазимо усред неког огромног концентрационог логора.“ (Силвиа Федерићи, 

Калибан и вештица, 2004, страница 44) 

 

 Такво испарљиво осећање и мирис мисли може се и данас осетити у 

савременом глобалном. То је сенка огромног концентрационог логора. Насталог 

спаjањем локалних архипелага, у развиjеном технолошком окружењу не-

производних и услужних делатности. Систем се лако да свести на релациjу услуге: 

информациjама и храном. 

 

 “Она (жена) jе за њега била фрагментирана роба, о чиjим се осећањима и 

изборима ретко када водило рачуна: њена глава и срце били су одсечени од њених 

леђа и руку, одвоjени од њеног трбуха и вагине. Њена леђа и мишићи били су 

присиљени на пољски рад . . . од њених руку се тражило да негуjу и хране белог 

човека . . . Њена вагина, коjа jе служила за сексуално уживање, била jе капиjа њене 

утробе, коjа jе била предмет његове капиталне инвестициjе – капитална 

инвестициjа био jе сексуални чин, а тако настало дете, акумулирани вишак . . . ” 

Барбара Омолеjд (Barbara Omolade) - Heart of Darkness, essay 

Барбара Омолеjд (Barbara Omolade) - Powers of Desire: The Politics of Sexuality, 1983 
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 4.7 Моментум Лолита 

 Глобални контекст као макро-модул 

 

 (Моментум, моменат код обртног кретања тела коjе има масу, код 

праволиниjског кретања: сила, импулс, код обртног кретања моменат силе, 

моменат импулса. Кретање по кривоj линиjи и циркуларно кретање, као паралела 

дискурсу.) 

 Роман Владимира Набокова Лолита обjављен је 1955. у Паризу, а 1958. у 

Њуjорку. У оригиналном рукопису, роман jе писан на енглеском jезику. Касниjе га 

jе сам аутор превео на матерњи руски jезик. Ова чињеница покреће занимљива 

питања, матерњег jезика и преведеног текста. Који је матерњи језик уметности. 

Уjедно нуди и могући одговор у том смислу. По роману Лоилта снимљена су два 

филма; Стенлија Кjубрика из 1967. и Адриjана Лина из 1997. Године.  

 

 Основни карактери у роману Лолита Владимира Набокова могу се 

препознати и дефинисати на следећи начин. Под условом да се измени симболичка 

структура, а актери из света литерарних карактера транспонуjу у свет политичке 

историjе, и обрнуто. 

 

 У том смислу, Шарлота Хеjз, маjка девоjчице Долорес, представља 

пуританску Америку. Шарлота  jе зрела али и млада жена. И могло би се рећи да у 

почетку између Шарлоте и професора Хумберта има више од наклоности и 

уважавања, да jе Шарлота потаjно заљубљена у професора Хумберта. Ту jе 

примаран и доминантан протестански дух првих досељеника. Шарлота Хеjз 

представља „стару Америку”, дух Америке пре доба модерне. У тако постављеном 

контексту, Америка осећа хришћанску приврженост и наклоност ка Европи. 

 Хумберт Хумберт, професор књижевности, дефинитивно представља Европу. 

Европу са свим сопственим опсесиjама (европском прикривеном сексуалношћу, 

европским хришћанством, европским колониjализмом и дискретним европским 

шармом буржоазиjе). Средовечан мушкарац стариjи jе од Шарлоте, Лолитине 

маjке. 
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Хумберт jе нови досељеник, скоро као туриста коjи jе одлучио да се нешто дуже 

задржи на туричкоj дестинациjи. Важно jе приметити и да се роман одвиjа по веома 

субjективноj нарациjи и току мисли професора Хумберта. Занимљива jе и подела 

улога на наставника и ђака, то jе jасно дато у роману Хумбертовом професиjом – 

професор књижевности док  је код Лолите позициjа ученице задата узрастом. 

 

 

 У том контексту, професор коjи оперише текстом jе Линколн и линколновска 

трансгресиjа, за коjу, као ученица, бива кажњена кенедиjевска Америка. То су 

управо они преступи система између централног дела индустриjске револуциjе и 

прага треће индустриjске револуциjе, информатичке револуциjе. 

 

(Више о овим феноменима и коренима информатичке револуциjе у поглављу 

писаног рада Теоретска основа истраживања. Кључне речи: умножавање писног 

текста, феномен „бела мећава“, Транзициjа текста са папира на екран...) 

 

 Хумбертова хебофилиjа (Hebephilia), као вид хронофилиjе (Cronophilia). 

(Сексуално опредељење одрасле особе за одређени физиолошки изглед тела коjи се 

односи на узраст тела, старост тела. Код хебофилиjе то jе узраст од 11 до 14 

година.) 

 

 Дванаестогодишња девоjчица Долорес Хеjз представља „нову Америку“. 

Нова Америка, Сjедињене америчке државе, су у том времену и позициjи у 

светским токовима, пре свега високо индустриjализовано друштво. Техолошка 

револуциjа (друга технолошка револуциjа, производња покретне траке), завршена 

је и крунисана Првим светским ратом. Друштво коjе jе делимично поделило 

пролазак кроз трауму Првог светског рата на тлу Европе, са европским друштвима 

и народима тога доба. 

 У времену Лолите, то друштво је и млада демократиjа коjа је превазишла 

економску кризу. 
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 Долорес jе адолесценткиња. То jе животно доба у коjе представља прелаз 

између света детета и света младог, али и даље незрелог човека. Она  пркоси маjци 

и заводи. Долорес ниjе чак ни тинејџерка у правом смислу речи. Jош увек jе дете. 

Нечиjе дете. 

 

 Постоjи jош jедна игра завођења: и маjка Шарлота и ћерка Долорес су 

заведене духом новог. Новог технолошког доба. Новог дизаjнерског доба. Новог 

потрошачког доба коjе се рађа.  

 И зрелоj, традиционалноj Америци, и младоj Америци, незрелоj у сваком 

погледу, допада се професор историjе пореклом из Европе. Цела историчност и 

историjа као ток, постављена jе на основ кључних тачака у времену. Ти кључни 

фреjмови су места где долази до промене, после тога више ништа ниjе исто као што 

jе било до тада. 

 

 За историjу и историjу цивилизациjе, то су моменти ратова, тачке 

религиозних промена, тачке промена у тенологиjи и технолошком напретку, велика 

научна достигнућа, тачке промене или допуњавање филозофске мисли, пробоjи у 

домену уметности. Сви ови кључни фреjмови на таjм-лаjну историчног, међусобно 

су повезани у динамички систем коjи пулсира. Иако се говори о прошлом времену, 

то пулсирање дозвољава поновљена читања. Поновно читање поетског говора, 

поновно читање кроз неку врсту ретро-сценариjа. 

 

 Европа се може посматрати и као кластер (cluster) суперсила. Кластер мини-

суперсила коjе се смењуjу по утицаjу на историjу. Суперсила са географским и 

историчним наслеђем, баштином и уметношћу. Та уметност jе чинила оквир, 

компликован рам, коjи формира финалну представу времена у историчном. За 

концепт суперсиле битне су: велика концентрациjа становништва и развиjена 

уметност. Као полазна и последња тачка система. Такаву расподелу у том делу 

времена историjе има само jош Далеки исток (oвде се даље може говорити о 

разликама из аспекта експанзионизма по свим нивоима, као рефлекса суперсиле. И 

то jе различито.). 
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 Ту се може изузети монголски експанзионизам у свим правцима, коjи jе имао 

jедну битну карактеристику коjа га издваjа, а то jе незаинтересованост за развоj 

производних снага и развоj администрациjе социjалних система. Потпуно супротно 

ранијој римскоj традициjи експанзионизма и хегемоније. Тако да монголски 

експанзионизам остаjе у оквирима генетске експанзиjе. Специфична тачка је и 

Jапански експанзионизам суперсиле „локалног“ индустриjског пост-колониjалног 

експанзионизма, реализованог на краjу друге индустриjске револуциjе. Са jасним 

мотивом прибављања сировина и радне снаге, а не ширења утицаjа у домену 

администрациjе и културе. 

 У том смислу, по неким новиjим теориjама, Други светски рат jе примарно, 

али прикривено, био рат раса. Са кореном у конфликту две удаљене тачке jаке 

цивилизациjске гравитациjе. Европе и европског (Америка) и Далеког истока и 

Азије (представник Jапан). 

 

 Европа jе увек била окренута сопственоj историjи у било ком облику, а 

наjвише хришћанскоj традициjи. Сопствену античку компоненту историjе схватала 

jе као нешто што jе удаљено и егзотично. Још једна удаљена паганска, али исто 

тако егзотична компонента, је нордијска линија. Егзотично увек привлачи и 

изазива наклоност и приврженост (Affection). Тачку контакта чини римско друштво, 

коjе спаjа териториjе Европе и Истока. Дефинише основе говора суперсиле. Римска 

култура спаjа античку грчку и хришћанску културу. 

 

 Античка, грчка култура има компактно тело географског и митског. 

Административног и поетског. 

 Ту не постоjи експлицитно егзотично. Тачниjе, само то античко тело и све 

што га окружуjе,  егзотично је самом том телу. Постоjе географске тачке на коjима 

се налазе богови и митска бића. Поjављуjу се и нестаjу. Важно jе да су та места 

jасно мапирана, то релативизуjе и смањуjе осећање удаљености и недостижног. 

Архитектонско и географско тело jе jасно. Мистичност и етеричност се добиjа 

физичким телом актера, богова, полу-богова и човека и жене (људи). 
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 И богови и људи имаjу и мушко и женско тело у своjим редовима. Разлике су 

у функционалности и мистичним моћима тела и духа. 

 Код Старе Грчке, као у изразито центричном систему, евентуално се може 

наговестити чежња за Истоком и Далеким истоком. После дефинисања jугоистока 

и античког Египта. То jе рефлекс и наговештаj циркуларног тока који ће се 

понављати. Да би се поновио мора се затворити цео круг. 

 Таj дух ауто-центричности постоjао jе и у традиционалноj Европи, постоjи и у 

савременоj Европи. А препознаjе се и у пост-кенедиjевскоj Америци. 

 

 

 Тачка прелома jе почетак прве индустриjске револуциjе и формирање 

колониjалног концепта. Та тачка jе важна због тога што редефинише, у 

мотивационом и функционалном аспекту, питање егзотичног и непознатог. За 

пред-колониjално доба jе било карактеристично маркетирање географског. 

Ширење и продубљивање хришћанског тела. Инкорпорирање свега што би се 

могло осећати као егзотично у мистично тело Христа. Таj софтвер jе инвертован у 

колониjализму и пред колониjализму у мапирање териториjа, присвајање 

природних богатстава и радне снаге. 

 

 

 Северно и севериосточно егзотичну компоненту неопходну за релациjу ка 

централно-европском духу чини мистично-митски склоп северних народа и 

култура. То jе викиншко-словенска линиjа удаљеног севера и северо-истока. Та 

линиjа носи са собом магиjско и шаманско. На мапи историjе коjа jе везана за 

териториjу и географиjу, нема тела тог мистичног духа севера. Дух севера се 

поjављуjе и нестаjе. Нема своjу експозитуру у географском и администраивном 

историjе. Присуство  северног се осећа кроз алегориjе. На пример у опери Ричарда 

Вагнера Lohengrin, као и у многим другим делима историjе уметности. Мистично 

севера, мистично врха света, архаично посматране мапе и глобуса коjи стоjе у 

вертикалноj линиjи север-jуг. Антички транспоновано, то jе врх Олимпа. 
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 У таквом макро-модуларном, интервенциjом промењеном контексту, је и рад 

Старац и девоjчица из сериjе Americana. Посматра се тако да професор Хумберт, 

кога глуми Линколн, у крилу држи девоjчицу Долорес, која је уствари Кенедијева 

ћерка Каролина. 

 Овде jе инверзиjа jедан поступак у модулу интервенциjе. А интервенциjа jе, 

рецимо, модул у функциjи контраста. Инверзиjа у овом случаjу нема вредност 

негациjе, као краjњег исхода или као почетног циља. Ово је пример 

макромодуларног симболичког говора. 

 

 

 

 4.8 Elsa's Procession to the Cathedral 

 Рихард Вагнер, Лоенгрин (Richard Wagner, Lohengrin), II Čin, 4. сцена. 

 

 Радња приче Loengrin одвиjа се на териториjи Антверпена (данашња Белгиjа). 

Готфрид, син краља Хенриjа, Елзин брат, мистериозно је нестао. Племић 

Талармунд и његова жена Ортунд, коjа jе паганска вештица, куjу заверу против 

Елзе, у жељи да приграбе власт и краљевство.  Оптужуjу Елзу да jе убила свог 

брата Готфрида. Елза jе у сну видела долазак витеза сjаjног оклопа коjи ће jоj 

помоћи. Поjављуjе се витез на магичном лабуду, он ће помоћи Елзи, али захтева од 

ње да га не пита за име и порекло. Долази до борбе између непознатог витеза и 

Талармунда. Загонетни витез побеђуjе у двобоjу, али не одузима живот 

Талармунду. Снаге паганског, понижене, и даље куjу заверу. Елза и витез се 

заљубљуjу jедно у друго и припрема се њихово венчање. У намери да спречи 

венчање Елзе и витеза, Талармунд улази у њихове одаjе. Елза витезовим мачем 

убиjа Талармунда. Елзу муче сумње и она ипак моли витеза да jоj каже ко jе и 

одакле долази. 

 Витез говори да ће jоj касниjе све објаснити – носи Талармундово тело пред 

краља Хенриjа, Елзиног оца, и обjашњава Хенриjу због чега jе Елза убила 

Талармунда. Витез наjзад открива своjе име, он jе Лоенгрин. Његов отац је 

Персифал. Након што jе открио сопствени идентитет и порекло под окриљем 
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светог грала, Лоенгрин одлази и ниjе у могућности да брани Хенриjево краљевство 

од наjезде Хуна. Ортунд гледа одлазак витеза и ликуjе. Лоенгринов лабуд се 

претвара у Готфрида, а паганска вештица Ортунд умире од беса. Елза, сломљена 

болом, такође умире. Готфрид jе нови малолетни краљ. 

 

 У основи сценариjа текста опере Лоенгрин стоjи учињена неправда. И то више 

нивоа различитих врста неправди. Прво је Елза неправедно оптужена, затим jе 

присиљена да почини убиство, на краjу умире, одузима јој се и живот. Елзина улога 

jе компликована: неправда – драма – љубав – смрт. По античким дефиницама, Елза 

је херој. А не жртва. 

 

 Природа неправде jе мушка. Мотиви за дело су из света мушкарца. Међутим, 

сама оштрица неправде jе усмерена према женском. Према Елзи коjа jе неправедно 

оптужена да jе убила брата Готфрида, из наjнижих побуда, жеље за влашћу. Исто 

тако и чин убиства на који је Елза била присиљена, потиче из света мушког. Такав 

почетак мотива се може наћи у митском античке Грчке и у политичким 

превирањиама старог Рима. Међутим, у средњевековноj хришћанскоj Европи род jе 

био jасно подељен на полове. Па самим тим и митско, у смислу пола. 

 Елзин улазак у катедралу са Лоенгрином и прилазак олтару, представља 

алегориjу прилаза хришћанског и монархиjе, индустриjскоj и буржоаскоj 

револуциjи. А у неком даљем разматрању времена, то jе ход ауторитарног друштва 

ка демократском друштву.  

 Вагнерово виђење сценариjа дела Лоенгрин jезиком музике, Елзиног уласка у 

катедралу, има ону критичну масу химне, коjа jедноставно обузме и понесе. То jе 

веома jако и катарзично осећање. У неком симболичком смислу, та катарза 

испарава све Елзине потенциjалне преступе (трансгресиjе), иако Елза у суштини 

нема никаквог удела у свему томе. 

 

 Елза представља женско, исто као и Ортунд. У jедном моменту у опери Елза 

нуди своjе приjатељство Ортунд. Међутим те природе женског су на супротним 

половима. На супротним половима у односу на хришћанско тело жене. Елза jе на 
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jедном полу коjи jе забрањен за жену, љубав према Лоенгрину. 

 Лоенгрин jе скоро полу-бог, а то дефинише његова „близина“ и повезаност са 

светим гралом. Елзи jе узвраћена љубав. Ниjе било могуће да се у хришћанском 

контексту та љубав реализуjе и оствари, због тога jе Елза кажњена од стране аутора 

и „одстрањена“. Таj чин ниjе само псеудо-романтична жртва, већ системска 

елиминациjа коjа jе представљена као романтична и драматична. А може да се 

тумачи и као казна за изнуђено почињено убиство над Талармундом. Ортунд jе на 

другом, потпуно супротном полу релациjе. Ортунд jе паганка и врло су jасни 

мотиви њеног искључења из текста. Међутим, начин jе занимљив због тога што 

Ортунд умире „сама од себе“. Ортунд нико не убиjа физичким чином повреде тела, 

већ она умире од беса.  

 Лик Елзе у параболи jе фигура правде. Са мачем у jедноj руци а љубављу у 

другоj. Правде коjоj неће бити дозвољено да преживи, да буде срећна. (Елза jе у 

сличном положаjу као што jе била и Мариjа Кири – несвесна изложености 

радиjациjи.) 

 

  У тексту опере Лоенгрин може се видети и однос хришћанског и семитског у 

времену када jе текст опере писан. Постоjи индиректни jак антисемитизам. То се 

огледа у избору имена за снаге коjе почињу нечасни заплет. За представника снага 

овоземаљског, политичког модула изабрано jе име Талармунд. То име jе више него 

слично речи Талмуд, наслову семитског и предхришћанског текста. Учињена jе jош 

jедна веза. Ортунд jе паганска вештица, не-хришћанка. И Ортунд jе Талармундова 

жена. Тако jе антисемитско у тексту опере потврђено и поjачано. У концептуалном 

смислу то је негирање важности Старог завета, као текста који претходи Новом 

завету. Негирања свега пре Христа, и обележавање „издајника“. 
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 4.9 Додир 

 

 {Људско биће, Човек, Особа, Личност} 

 {Додирнути, Дотаћи, Досегнути, Померити} 

 

(Према Шопенхауеру –  Arthur Schopenhauer,1788 –1860,  лепо jе оно што изазива 

естетску приjатност. А племенито jе оно што поред  осећања лепог и додирне, 

изврши траjну промену у човеку. Из предавања Филозофиjа уметности на 

Факултету ликовних уметности, професора Милана Дамњановића.) 

 Људско биће може бити додирнуто, може се дотаћи, померити, досегнути на 

више различитих начина. 

Jедноставним додиром руке. Или додиром тела. Додиром дела тела коjи ниjе рука, 

рецимо главе. То тело може бити исто тело, сопствено тело или неко друго тело. 

Тело неког другог, тело или део тела неког другог ентитета. 

 Човек се може се дотаћи преко изговореног или написаног текста. Изговорени 

текст, реченице, носе са собом интонациjу, контекст, афективност, тумачење и 

значење. Одвиjаjу се у реалном времену. Текст jе медитативан. Прима се у реалном 

времену али jе и подложан накнадним разматранјима и изазива додатна 

размишљања. 

 Критична тачка jе када се „изjедначе“ по маси количине такста у облику 

изговорених речи и у облику текста коjи смо сами написали. Било да jе таj текст 

исписан у мислима или на папиру. Друга критична тачка jе онаj моменат када се 

„изjедначе“ по маси количине такста у облику изговорених речи коjе jе неко други 

изговорио, а ми смо их саслушали, и у облику прочитаног текста, о коjем jе неко 

други размишљао и писао га у мислима или на папиру, клесао га у камену или 

исцртавао у песку. 

 Додиром преко текста сматрам и додир човека и уметничког дела. Због тога 

мислим да jе важно  конкретно присуство  и искуство оригиналног примерка. 

 Човек може бити додирнут и неким чином, делом, поступком или реакциjом. 

Било сопственим, или, што jе чешће, поступком другог човека или групе људи. То 

може бити и неки чин или говор детета. 
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Хауард Хјуз (Howard Hughes) 

http://www.biography.com/people/howard-hughes-9346282 

http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes 

 

Каролина Кенеди (Caroline Kennedy) 

http://www.biography.com/people/caroline-kennedy-204598 

http://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Kennedy 

Есеј Дејвида Леви Штрауса 

Essay by David Levi Strauss from his book between dog & wolf, Essays on Art and 

Politics 

American Beuys ”I Like America & America Likes Me” 

http://johanhedback.com/beuys.html 

 

Конформиста “Il conformista”, (1970) Бернардо Бертолучи 

http://www.imdb.com/title/tt0065571/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Conformist_(film) 
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Сузан Хоу (Susan Howe) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Howe 

http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Howe.php 

 

Деjан Грба, smisao.reči(umetnost); 

http://dejangrba.dyndns.org/publications/sr/catalogues/2013-sense-word-art.php 

 

Шарл Лебрен [Charles Le Brun (1619. - 1690.)] 

http://www.charleslebrun.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Le_Brun 

 

Барбара Омолеjд (Barbara Omolade) 

http://siearasmith.wordpress.com/2011/04/04/barbara-omolade/ 

http://archives.slc.edu/collections/special-collections/barbara-omolade-papers.php 

 

Вилхелм Ворингер (Wilhelm Worringer (1881-1965). ”Abstraktion und Einfühlung”) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abstraktion_und_Einfühlung 

https://dictionaryofarthistorians.org/worringerw.htm 

 

Фотокопир машина, Ксерографиjа 

http://www.fujixerox.co.nz/library/1b6cfab0-96d3-4f00-9f3a-9568c5372d64.cmr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photocopier 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xerography 
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Индекс поjмова (азбучним редом) 

 

 

Алегориjа  
Песнички, поетски говор у коме се поjмови и мисли исказуjу другачиjе, а не 

речима коjе их директно изражаваjу. То jе сликовит говор, сликовито 

обjашњење поjма, мисли или идеjе. 

 

Дискурс 

(од латинског discursus, француски discours) 

Значи разговарање, разговор; говор, беседа, предавање, излагање. 

”…Излагање мисли посредством говорног и писаног језика. У структурализму и 

постструктурализму дискурс је један од основних појмова којим се означава 

повезиванје мишљења, говорног и писаног језика у смислен значитељски текст. 

Разликују се: (1) дискурс света уметности; (2) дискурс уметничког чина; (3) 

дискурс уметничког дела.” - Мишко Шуваковић, Појмовник модерне и 

постмодерне ликовне уметности и теорије после 1950. 

 

Дискурзивно 

1. Нешто што покрива широку област предмета; расплинут. 

2. Поступак приближабанја закључку путем разума рађе него интуицијом. 

”…Дискурѕивни аспекти визуелног уметничког дела су елементи који одређују 

нјегова значења, наративни садржај и повезују визуелну појавност дела 

семиотичким и лингвистичким поретком културе. 

 У традицији западне уметности, уметничка дела испуњабају дискурзивне 

фукције миметичком (показном и приказивачком) организацијом ликобног 

поретка слике и скулптуре. Алегорија, визуелна метафора, и визуелни језик јесу 

облици успостављања дискурзивних функција (визуеног говора) уметничког 

дела. 

 Уметничка дела апстрактне уметности су недискурзивна пошто су њихова 

значења одређена визуелном појавношћу самог предмета или структуре 

предмета, а не функцијама приказивања, наративне организације или употребом 

лингвистичких и семиотичких аспеката…” - Мишко Шуваковић, Појмовник 

модерне и постмодерне ликовне уметности и теорије после 1950. 
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Complice - “An associate; an accomplice.” 

Сарадник, саучесник, партнер. 

 

Complicity 

Стање или чин саучесништва, партнерства или учествовања у нечему што jе 

погрешно, лоше или нељудски. 

 

Eмисија стварности 

Mоже се дефинисати као могућа рефлексија, повратна спрега, онога што 

стварност емитује ка појединцу . Као део резултата онога сто појединац емитује 

у ту исту стварност. И онога што та иста стварност емитуjе у саму себе. На 

емисију стварности утичу говори пропаганде. Емисија стварности се одвија 

преко масовних комуникационих медија. Карактеристика је пост-демократских 

друштава, пост-рачунарске ере и савременог тренутка транс-хуманизма. 

 

Екстензивно јасно 

Прама Александеру Баумгартену, Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 – 1762), 

нешто што је само по себи јасно, осећа се као јасно… 

 

Екранска зависност 

Облик зависности који се најчешће јавља код деце приликом дуготрајног 

игранја видео игара. 

Међутим то jе много раширениjи облик зависности коjи има дубље корене у 

феноменима савременог друштва. 

 

Енглески грађански рат (1642–1651). 

Први Енглески грађански рат (1642–1646). 

Други Енглески грађански рат (1648–1649). 

Трећи Енглески грађански рат (1649–1651). 

 

Идиом 
Нарочита особина, нарочитост, особеност. 

У контексту jезика и филологиjе, особеност jезика, народни jезик, наречjе, 

диjалекат, начин говора, сваки особен и самосталан говор уопште. 
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Инверзиjа 

Инвертер - логичко коло у бинарном систему. Увек Даjе супротан знак на 

излазу од оног коjи jе на улазу. Један од основних елемената електронских 

логичких дигиталних кола. 

 

 

Индустријскe револуцијe. 

Прва индустриjска револуциjа представља велику тачку промене у историjи 

цивилизациjе. Генерално реферише на прелазак са мануфактурне производње на 

производњу употрбом машина. Према различитим ауторима историjе 

индустриjске револуциjе, коjи варира од аутора до аутора, формирао се оквирни 

период у коме се индустриjсак револуциjа десила од око 1740 године па до 

неког времена између 1820. и 1840. годиме. То jе период коjи jе имао утицаj на 

све друге догађаjе у истом али и у будућем времену све до Другог светског рата. 

Одразио се на све сегменте светских друштава. И на уметност. Период 

индустриjске револуциjе карактеришу три основна напредка у технолошким 

системима. Значаjна промена се десила у производњи текстила, технологиjи 

парних машина и у металургиjи у начину добиjања гвожђа и челика. Било jе 

такође значаjних промена и у домену хемиjске индустриjе, транспорта, 

прављења папира, стилу живота, припреми хране… 

Друга индустриjска револуциjа почела око 1850. године. Везуjе се за масовну 

производњу челика на основу открића Бесемеровог процеса (Sir Henry 

Bessemer). Укључуjе и масовне производње енергената од фосилних сировина, 

производњу електричне енергиjе и почетком двдесетог века аутомобилску 

индустриjу. Као врхунац индустриjске револуциjе узима се покретна трака. 

 

Кластер (Cluster) 

“A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together; 

 a bunch.”	  

Група састављена од истих или сличних елемената окупљених блиско око истог 

дешавања. На пример дует поп певача, група комjутера, група радника на 

пољским радовима. 
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Конформиста 

Особа која некритички или уобичајено, прихвата групу или одговара групи, у 

складу са обичајима, правила или стиловима групе. 

 

Конформизам 

Чин или пракса усаглашаванја, како се утврђеним друштвеним конвенцијама, 

тако и са верским конвенцијама, или са већинским важећим политичким 

уверењима. 

 

 

Контекст (латински contextus) 

 Веза мисли у говору. Садржина jедног акта у целини. Смисао. Споj речи. 

Контекст може да се дефинише и као амбијент смисла. 

Ако смисао не постоји или се не може детектовати у датом тренутку, 

То имплицира на недостатак или мањак контекста у издвојеним, специфичним 

случајевима. 

”…Контекст је оквир или окруженје у коме се појављује, настаје, употреблјава, 

означава и разумева предмет ситуација, догађај, биће, језик, уметничко дело и 

његово значенје. Контекстуалне теорије значенја показују да значенје 

уметничког дела и деловање не одређује његова унутрашња структура ликовних 

и семиотичких спеката, већ контекст у коме оно настаје и функционише…” - 

Мишко Шуваковић, Појмовник модерне и постмодерне ликовне уметности и 

теорије после 1950. 

 

Marketare 

Сматра се да је реч први пут употребљена од стране Папе Пиа петог у 

шеснаестом веку. Највероватније у контексту ширенја хришћанске 

римокатоличке бероисповести. Највероватније укаѕује на покривеност 

географског подручија. 
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Маркетинг 

(Marketing is the process of communicating the value of a product or service to 

customers, for the purpose of selling the product or service. It is a critical business 

function for attracting customers.) 

Маркетинг је процес ”комуницирања” вредности производа или услуге 

клијентима, у циљу продаје производ или услугу. То је критична пословна 

функција за привлачење купаца. 

 

 

Мизогиниjа - Misogyny 

У основи значи мржњу према женама. Мизогинија као комплексна ментална 

појава, не мора имати порекло само у припадницима мушког пола, већ и међу 

женском популацијом. Мизогинија има већи значај као цивилизацијски 

феномен него као појединачна емоција или мисао. Једна од кључних тачака при 

разматранју мизогиније је питање тела. А питање тела је истовремено и предмет 

којим се бави савремена уметничка и теоретска пракса. Тако да и појам 

мизогиније добија на значају. 

 

Мизандрија (Misandry) је појам супротан појму мизогиније и означава мржњу 

према мушкарцима и мушком полу. 

Ако би посматрали повратну заменицу Она, као носиоца модула за зенско; онда 

Она - уметност, као нешто што је у природи женско, са мичном моћи стваранја 

као карактеристиком, можемо поставити питанје - мржње према уметности.  

 

Модул, модуларно 

модуларно - према Лаву Мановичу (Lev Manovich) као један од пет основних 

принципа нових медија. 

”Модуларност: Раѕличити елементи нових медија егѕистирају независно.” 

Мановичевих осам дефиниција ”Нових медија” (2001): 

1. Нови медији  у односу на сајбер културу (Cyberculture). 

2. Нови медији као компјутерска технологија употребљена као дистрибутивна 

платформа. 

3. Нови медији као подаци у дигиталној форми, које контролише софтвер. 
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4. Нови медији као мешавина (солуција) између постојећих културних 

конвенција и конвенција самог софтвера. 

5. Нови медији као што су естетика која је суплемент, прати и коегзистира, 

раној фази свих нових модерних медија и комуникационих технологија. 

6. Нови медији и брже извршење алгоритама претходно изведених ручно или 

преко других технологија. 

7. Нови медији као кодирање модернистичке авангарде; нови медији као 

Метамедији. 

8. Нови медији као паралелне артикулације сличне идеје у послератној 

уметности и времену модерног рачунарства. 

 

 

Парабола 

(грчки параболе; стављање напоредо, упоређење)  Поетски исказано, поучна 

прича у поређењима, то jест прича у коjоj све што се прича треба узимати у 

пренесеном значењу. У геометриjи то jе крива линиjа другог степена, купин 

пресек чиjа jе свака тачка пођеднако удаљена од дате тачке, фокуса, и дане 

праве. 

 

Пропаганда 

По дефинициjи пропаганда jе свака комуникациона активност коjа има унапред 

одређен циљ. 

 

Hronofilija (Cronophilia)  

Сексуалне преференцe на основу узраста. 

Израз је први пут употребио Џон Мани (John Money) да опише облик 

Парафилије у којој појединац доживљава сексуалну привлачност ограниченy на 

особе појединих узраста. Термин није широко прихваћен од стране сексолога. 

Термин Хронофилиjа обухвата три под термина. 

1. Педохебефилиjа (Pedohebephilia) – описуjе поремећаj сексуалних преференци 

коjе се односе на децу. Oбухвата: 

Нефиофилиjа (Nephiophilia) - деца узраста од новорођенчади до 3 године.  

Педофилиjа (Pedophilia) – односи се ма децу пред-пубертетског узраста. 
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2. Адолесцентофилиjа (Adolescentophilia) – сексуалне преференце ка особама у 

пубертету 11 до 14 година - Хебефилиjа (Хебепхилиа). 

Епебофилиjа (Ephebophilia) пост-пубертету. 15 до 19 година. 

3. Адултофилиjа (Adultophilia) 

Телеофилиjа (Teleiophilia) – еротске и сексуалне преференце усмерене ка 

потпуно одраслим особама. 

Геронтофилиjа (Gerontophilia) - еротске и сексуалне преференце усмерене ка 

стариjим особама. 

 

 

Сатурација (Saturation) 

У области хемије, значи степен концентрације, степен засићенја, засићенје. 

У зависности од тога у каквом је контексту текстова теорије и праксе 

уметности; може се тумачити као преоптерћеност и презасићенје количином 

информација, немогућност правилне обраде информација, или једноставно 

засићење. 

 

Секвенца 

Из домена математике; уопштено говорећи; секвенца је дата листа објеката (или 

догађаја). Као скуп, садржи чланове (који се називају елементи, или термини). 

Број добијених елемената (који може бити бесконачан) се назива дужина 

секвенце. 

Секвенца је сваки организован низ елемената који се може посебно посматрати, 

али се може посматрати и у различитим контекстуалним равнима. У том смислу 

секвенца може бити дискурзивни модул. 

 

Sequentia – песма у канонскоj пракси Римокатоличке цркве. 

 

 

Симбол (грчки symbolon) 

 Знак по коме се нешто може распознати, сазнати или закључити, ознака, 

знамење. Знак коjи представља нешто што се иначе не може сликовито 

представити (апстрактно, натчулно, духовно, поjам, идеал); уговорени знак, 

усмени знак, лозинка. Исповест, симбол вере; символ. 
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Oversampling 

У обради електричних сигнала, оверсамплинг је процес узимања узорака 

сигнала фреквенцијом знатно вишом него двоструко већом од жељеног 

фреквентног опсега, или највише учесталости аналогних сигнала који се 

узимају као узорак (узоркобање), и формирају дигитални сигнал. У 

симболичком и семиотичком контексту, и у систему пријема и обраде 

менталних и других саджаја, то је засићење великом количином информација, 

функционисање у великом броју информација које се понављају, и умножавају 

значења до границе и преко границе рецепције и смисла. 

 

Трансгресиjа (латински трансгрессио)   
Значи генерално повреду, преступ, прекорачење (закона, моралног принципа, 

наредбе, дужности, овлашћења, инструкциjе). активност коjа иде преко границе 

или мере или лимита. 

“Дечак jе кажњен због трансгресиjа свога оца..." 

Поjам супротног значења jе регресиjа. 
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 5 Додатак 
 Текстови са предавања на предмету Цртање и мултимедиjа 

 

Технологија продукције – особине савремене ауторске продукциjе (2006 - 2008) 

 

Секвенциjално и Дигитално (2009) 

 

Руком писан текст на радовима у визуелним уметностима (2011 - 2012) 
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5.1 Технологиjа продукциjе  – особине савремене ауторске праксе 

(Текст обухвата садржаjе неколико предавања) 

 

Циљ прдавања jе специфично стављање под светло могућег процеса 

планирања и креирања ауторског рада, као и поjашњавање битних тачака 

комплексног систама у коме уметник делуjе. Ова разматрања су превасходно 

замишљена као наставни и образовни текст али основни циљ jе побољшање и 

унапређење ауторске праксе као продукциjе. Циљеви су еманципациjа и 

афирмисање поjединих дефинисаних целина. Предавања, као део радионице, 

базирана су не само на разматрању тема предавања, већ и на отвореноj дискусиjи и 

разговорима потенциjално иницираним овом темом или деловима ове теме. 

Радионица се може допунити и конкретним разматрањем студентских ауторских 

замисли и идеjа, кроз критички поглед коjи произилази из резултата предавања и 

разговора. Преферирају се групни разговори и активно учествовање, пошто сам 

приметио да студенти, у наjвећем броjу случаjева, релативно пасивно учествуjу у 

предавањима. Само слушаjу и као да се устручаваjу да, када су у групи, постављаjу 

питања и даjу одговоре на питања своjих колега. 

 

 

Тематске целине 

 

Шта би могла бити уметничка продукциjа. 

Особине савремене ауторске продукциjе. 

Паралеле између карактеристичних историjских момената са актуалним тренутком. 

Мултислоjевита структура основних продукционих елемената. 

Постављање (сетовање) основних продукционих параметара. 

Питање пост-продукциjе. 

Разматрање идеjа. 

Продукционе инстанце. 

Могућа структурa (ретро-рефлексиjа) продукциjе ликовних уметности модерне. 

Импресиjа као модул критриjума. 
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Шта би могла бити уметничка продукциjа. 

 

Дефинициjа поjма се мењала у току историjе цивилизациjе и историjе 

културе. Та особина указуjе на динамичку основу поjма, коjа се ниjе мењала и 

остаће променљива и даље у току времена. То jе jош jедан од поjмова коjи jе тешко 

прецизно, а типично дефинисати. Битан моменат при разматрању поjма продукциjе 

jе и питање технолошких револуциjа. Од прве технолошке револуциjе па до 

модерности, и данас у савремености, поjам продукциjе са мењао.  

Прва индустриjска револуциjа се одигравала у периоду од око 1760. до 

између 1820. и 1840. године. Основно jе то да се са мануалне производње утврдио 

прелазак на производњу машинама. То jе више од jедног века после Енглеског 

грађанског рата, коjи jе укупно у три грађанска рата траjао од 1642. до 1651. 

године. 

Генерално, jош се увек може рећи jезиком модерне, да jе то организован и 

планиран скуп идеjа и активности коjе имаjу за циљ да остваре неки задати 

резултат. У том смислу, свака па и ауторска продукција има особину дизајна, 

претпоставке неког циља. 

Чак и у пвобитним људским заjедницама постоjале су активности коjе су 

имале обележjа продукциjе. На пример прављење оружjа, разног оруђа, предмета за 

свакодневну употребу, накита, предмета или слика коjе су имале ритуалну 

функциjу. 

(Питање „слободног времена“ коjе jе омогућило бављење додатним 

активностима) 

 

Можда су наjраниjи примери комплексниjих продукционих система били у 

оквирима организациjе племенског живота. Касниjе – организациjа већих и 

сложениjих социjалних заjедница, култура и држава. А jедан од типичних примера 

продукциjе на делу jе омогућавање ратова кроз историjу. Врхунац продукциjе, у 

смислу ратне продукциjе коjа jе обухватала политичке системе, технологиjу и 

медиjе, представља Други светски рат. 
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Лако се утврђуjе да постоји веома велика сличност између могућих 

дефинициjа термина продукциjа и појма политика. Као и са поjмом маркетинг. 

 

Смисао, понуда смисла или одговор на смисао, основни је услов сваке 

продукциjе. 

 

Пример је продуцент Алберт Шпер (Albert Speer). Као архитекта по 

образовању и пракси имао jе огроман удео у извршноj продукциjи Трећег раjха, у 

домену индустриjе и ратне индустриjе. Иако из потпуно друге области образовања, 

А. Шпер jе показао продукциону способност у скоро свим областима деловања. У 

контексту продукционе потенциjалне енергиjе ауторитарног социjалног система 

Хитлерове Немачке. 

 

 
Алберт Шпер: Катедрала светлости, политички перформативни, 

архитектонски ауторски спектакл 
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Пример jедног граничног типа комплексне и монументалне продукциjе, коjи 

гравитира уметночкоj продукциjи, jе и рад Хауарда Хjуза (Howard Hughes). 

 

Примери софистицираних специjализованих продукциjа се могу наћи у 

филмскоj индустриjи. Ту постоjи подела на продукционе домене: продуцент, 

извршни продуцент, дизаjнер продукциjе. Било би веома корисно  истражити и 

разумети шта jе задатак сваког од ових наведених места у продукционом циклусу. 

 

Индустриjске револуциjе могу бити кључне тачке при разматрању поjма 

продукциjе. Као да сви основни параметри остаjу непромњени, само се мења 

смисао. Као кључни фреjмови (frame) у историjи цивилизациjе битно су утицали и 

на уметничке праксе времена у коме су се одвиjале. Индустриjска револуциjа у 

текстилноj индустриjи симболичан jе пример понављања. 

Релациjа – ритуално понављање идентичне потке, умножавање модела, 

платно, медиjи, рекламе, фонтови. 

 

Данашња савремена музичка и филмска продукциjа су добри примери 

специфичних облика високо развиjених комплексних продукциjа, коjе имаjу неке 

универзалне особине и jако су блиске продукциjи визуелних уметности. Ауторска 

продукциjа савремених визуелних уметности jе, условно речено, jедна од 

наjкомплексниjих и наjтеже остваривих продукциjа уопште.  

Jедан од основних разлога jе то што не рачуна са већ постоjећим моделима и 

модалитетима него покушава створити нове. Други разлог jе ограничена и не-

независна продукциона моћ. Трећи разлог је биполарна врста заинтересованости 

културе. Интересова ње постоји за традиционалну, културолошку уметност као 

градивни елемент саме кутуре, међутим за савремену уметност, то интересовање је 

само декларативно. Постоји у домену теорије, као истраживање феномена. 

Четрврти разлог је безначајност уметности у визури политичког.   
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Ако би се кренуло од Марксове сентенце да када производни односи почну 

да коче развоj производних снага долази до револуциjе, формира се транспоновани 

контекст: када продукциони односи почну да коче развоj продукционих снага 

долази до промене... 

У овом другом случаjу, мала jе вероватноћа да уопште дође до револуциjе. 

Због тога што продукционе снаге савременог, за разлику од производних снага 

модерне, производе информациjу и догађаj информациjе у стварности. Па тако. и 

ако би дошло до револуциjе, она би се одиграла у равни информациjе и догађаjа 

информациjе у стварности медиjа.  

 

Таква револуциjа се неjвероватниjе већ десила. На основу тога може се 

извести да се револуциjе перманентно одиграваjу у стварности догађаjа 

информациjе, и да су њен интегрални модул. Због тога jе скоро немогуће да се 

револуциjе десе у социjалним системима на начин на коjи су се дешавале у времену 

модерне и пре тога. Социjални контекст друштава jе под-модул, под-секвенца, 

глобалниjег макро-модула информационог и текстуалног догађаjа стварности. 

 

 

 

Особине савремене ауторске продукциjе 

(Са акцентом на визуелне уметнсти) 

Неке од генерално присутних особина савремене уметности коjе се издваjаjу 

на први поглед су: 

 

Истраживање (Research). Истраживање се врши наjчешће у самоj историjи 

уметности. Кроз симболичку структуру текста историjе уметности, документарни 

материjал историjе уметности у медиjима. Документарна истраживања и 

истраживања културе и историjе цивилизациjе се такође преламаjу кроз призму 

историjе уметности. У историчном смислу, све тачке на линиjи времена 

гравитираjу истим тачкама на временскоjи линији историjе уметности. 
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Студиjа jе паралелан процес елементу истаживања. Студиjа jе анализа 

концептуалне компоненте рада. Међутим, студиjа у контексту рада савремене 

уметности скоро увек подразумева и студиjу формалних вредности и студиjу 

технолошког процеса настаjања рада. 

Дух студиjе се преноси и на студиjу продукционих могућности као и на 

постпродукциони потенциjални краj рада. 

 

Фокус (фокусираност на тему, контекст, медиj). Модуларне целине 

ауторског рада су често веома различите. Како у визуелном испољавању, медиjу, 

тако и у теми. Постоjи фокус као неизоставни елемент и рада поjединачно и сериjе 

или целине радова. Тачке фокуса се поклапаjу у смислу фокусираности на тему, 

фокуса на технолошки моменат извођења, и фокус на медиj. Како се мења тема и 

концептуални моменат, тако долази до промене технологиjе извођења и медиjа у 

коме се сериjа радова поjављуjе. 

 

Однос централног мотива и позадине. Централни мотив егзистира у 

апстрактном слоjу позадине. Позадина ниjе дескриптивна и наративна за себе. Ако 

и има нерациjе, то jе псеудо дескрипциjа. Описује ништа или ништа не описује. 

Однос позадине и централног мотива jе веома контрастан. Централни мотив  jе 

носилац смисла и сцене, док jе позадина рада врло сведена до апстракног или чак 

одсутно апстрактног – jеднообразне наjjедноставниjе површине. Код 

амбиjенталних инсталациjа улогу позадине рада преузима директна површина зида 

или тродимензионална умнутрашњост галериjе. 

 

У том смислу то jе врста не-наративног позоришта, перформативног 

извођења телом, и извођења где jе централни мотив, на слици рецимо, у истоj 

позициjи као и тело извођача у перформативном театру, где се jезиком тела и тела 

у покрету у апстракном не-наративном окружењу креира текст. 
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Питање и редефинициjа термина стилска доследност. 

 

Овде се jасно види да у традициjи савременог после модерног, и делимично 

у традициjи модерног, долази до редефинициjе термина стилске доследности. По 

питању сликаних медиjа. То jе потпуно другачиjа релациjа централног мотива и 

позадинског дела, него што jе то био случаj у времену ренесансе. 

 

Направити разлику између потенциjалног рецентног стања и модерне виђене кроз 

медиjе и призму историчности. 

Поређење неких карактеристичних историjских момената у уметности са 

актуални., 

Пирамиде: архитектура – рељефи – скуптуре – осликане површине. 

Леонардо да Винчи: Мона Лиза као икона, нацрти машина, цртежи 

унутрашности и спољашњости тела. (Тело иконе jе „пуно“, иако је скривено 

боjеном представом оно емитуjе постоjање и истинитост. Код осликаног платна 

то ниjе случаj.  Центтар масе тела је скривен, тело мистично. Паралела са 

саралним објектом као мистичним телом духа религиjе.) 

Микеланђело – тело – додир. Старо лице тела – младо тело, тела. 

Архитекта А. Шпер: Палата Германиjа - Катедрала светлости (екстериjер) 

Икар и Дедал. 

 

 

Мултислоjевита структура основних продукционих елемената 

 

Узаjамна повезаност, слоjевитост унутрашне структуре, наводи на помисао 

да jе ствар комплексна. Или да су ствари довољно комплексне, и да jе потребно 

дефинисати основне модуле и тако учинити систем разумљивиjим и jасниjим (и 

евентуално изаћи у сусрет унутрашњем инстинкту).  
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Паралела, филмска продукциjа 

сценариста - идеjа, концепт, радња 

редитељ  - реализациjа, модификациjа идеjе, модификациjа концепта 

продуцент - бирање сценариjа,  обезбеђује средства, време, супервизиjа (надзор 

финалног производа) 

 

Филм Player, америчког редитаља Роберта Алтмана, показуjе између 

осталог и коjе су продукционе целине у оквиру филма као медиjа. Барем када је у 

питању холивудска продукциjа. Главни jунак има врло важну улогу у 

продукционом систему. Он чита и бира текстове сценариjа на основу коjих ће се 

снимати филмови. За скоро сваки филм постоjи сценарио, релативно детаљан и 

jасан. То jе на неки начин истовремено и скуп инструкциjа редитељу и глумцима 

али, као макромодул, то jе наравно и драмски текст или литерерно дело, коjе носи у 

себи концептуалну и поетичку компоненту. То би био неки структурални контекст. 

 

Питање сценариjа. 

Сценарио jе генерално врста текста. Таj текст има променљиво значење у 

односу на контекст из коjег потиче. (Специфична врста сценариjа може бити и 

историjа схваћена као ретро-сценарио.) 

Сценарио jе и неко предвиђање развоjа догађаjа после неке природне 

катастрофе (ерупциjе вулкана, епидемиjе, урагани). Сценарио такође може бити и 

план ратних деjстава и операциjа. Сценарио jе и нотна свеска у коjоj jе записана 

композициjа коjа jесте нотно и ритмички егзактна али, пошто реферише на 

накнадни извођачки контекст као следећи макромодул, таj сет инструкциjа ниjе 

уско одређен. Врста текста за директно извођење телом и говором jе драмски текст. 

Сценарио скоро увек има више верзиjа. У драмском тексту, таj броj верзиjа jе, од 

стране писца, редукван на jедну текстуалну верзиjу. А отворен jе за даљу 

експанзиjу од стране jедног редитеља, неког другог редитеља и тако даље. 

Ако jе такав случаj да jе писац сценарија или драме у исто време и радитељ 

драме, онда jе то специфична позициjа, са мноштвом линиjа унутрашњег диjалога 

уметника, у овом случаjу, „двоструког“ или „мулти-поларног“ уметника. 
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Сценарио прилагођен карактеру филма (screenplay) jе специфичан облик 

текста. Tо ниjе ни само драмски текст, ни скуп нота и инструкциjа, већ jе повезан и 

са storyboard-ом и са осталим продукционим алатима. Увек има пропустљиву 

мембрану коjа омогућава прилагођавање. 

Сценарио jе у савременим визуелним медиjима модуларна целина или 

модуларна секвенца коjа би требало да садржи, поред идеjе и замисли, и 

концептуализациjу рада, селф-контест и део коjи предвиђа какав ће контекст бити 

после проласка кроз постпродукциону секвенцу. 

 

Феномени 

Постој поjава да су глумци и редитељи уjедно и писци сценариjа. Такође jе 

случаj да редитељи и глумци осниваjу сопствене продуцентске куће. То наравно за 

наjвероватниjи циљ има већу контролу продукциjе, генерално у сваком смислу: 

економском, уметничком. Али покреће и питања специфичних уметничних 

слобода. Као и питања коjа се тичу критичког разматрања тих, условно речено 

радова, па и продукционог процеса. 

Избор, бирање, опредељивање основни jе и незаобилазни критериjум који оперише 

модулима сваке продукциjе. 

Feedback – искуство уметника, jе резултат паралелан са финалним производом 

сваке продукциjе. 

Подешавање (сетовање) основних продукционих параметара 

(То set - подесити) 

(Tune - довести у резонансу, наштимовати) 

Неке од осносновних продукционих целина (онако како их jа видим) би могли 

бити: 

Идеjа    - замисао - визиjа 

Циљ   - Свака продукциона целина има локални циљ 

Време извођења - Свака продукциона целина тежи већоj ефикасности 

Изводљивост  - Продукциони трошкови 

Пост-продукциjа - Саставни део, продужетак 
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Ово су основни продукциони параметри скоро сваке продукциjе, па би и ликовни 

уметници требало барем да размотре сваки од ових параметара у посебном 

контексту сваког рада коjи започињу. Међутим, понекад би можда требало и 

одступити од претераног „подешавања“ ових основних, битних параметара. 

 

Питање пост-продукције 

 

Marketare – покривеност (покрити знаком, али на таj начин да се види шта jе 

покривено. Особине маркетираног остаjу и биваjу над-допуњене знаком. Означити 

има друго значењe – поентирати знаком тако да знак преузима своjства онога 

што означава, а своjства означеног испараваjу. Оно што jе означено jасно зна да 

jе означено.) 

Постпродукциони поjам. Покривање прозирним? 

(Постоjе индициjе да jе термин Marketare први пут употребио и формулисао Папа 

Пио V,  16. век) 

 

Уопштено говорећи, поставља се питање: да ли jе продукциони процес 

комплетан ако пост-продукциjа не постоjи? 

Да ли jе у ствари потребно „ићи уназад“ и постпродукциjу „претворити“ у 

jезгро продукциjе? 

Непостоjање пост-продукциjе, или тотално неадекватна пост-продукциjа,  

скоро je типичан пример коjи се налази управо у визуелним уметностима. 

Можемо говорити о два завршетка рада. Jедан jе „физички“. То jе комад 

завршен онако како jе аутор у том моменту предвидео, а други jе контекстуални. 

То jе завршетак рада од тачке када га jе уметник предао, и од тог момента он jе 

предмет контекстуалних разматрања. У принципу, уметник би требало на неки 

начин да предвиди или да постави грнице вероватноће. Шта ће се дешавати онда 

када он заврши рад? У тоj повретноj спрези би требало да буде и сам почетак 

настаjања рада. 
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Могло би се рећи да jе пост-продукциjа jедан посебан облик продукционог 

циклуса. Веома често jе од примарног значаjа за остваривање и успех основне 

продукциjе, и свакако утиче на следећи продукциони проjекат. 

 

Уметници и аутори нису jедини чиниоци система у коме се одвиjа уметност.  

Мада уметници често заборављаjу ту чињеницу. Важни и неизоставни делови 

система су и они аутори коjи представљау, репрезентују, коментаришу рад, 

контекстуализуjу рад уметника и даjу му додатни смисао и значење. То су они 

аутори коjи сопствени ауторски печат остваруjу кроз бављење радовима уметника, 

а понекад и бављењем самим уметницима. То нису само теоретичари и  кустоси већ 

то могу бити и уметници. По Адорну (Theodor W. Adorno), реч или текст коjи се 

бави уметничким делом и сам би требало да буде ауторски и из света уметности. 

Са свим оним што таj оправдани захтев носи. 

 

Основни медиjуми пост-продукциjе су информациjа, комуникациjа и 

преговарање. (Преговарање,  nagotiation – термин преузет из новиjих истраживања 

медиjа и текста.) 

Информациjа jе полазишна тачка и маса, комуникациjа jе апстрактна и 

означава само успостављање двосмерног контакта: питање – одговор, и обрнуто. 

Преговарање дефинише и природу комуникациjе као димнамички процес, 

контекстуализуjе комуникациjу, што има за последицу боље разумевање. 

Могућност компромиса, као и могућност неочекиваног стварања „вишка 

вредности“. Међутим, путем преговарања кроз комуникациjу мења се почетна маса 

– информациjа. Долази до трансфромациjе, конверзиjе и стварања нове масе, нове 

информациjе, коjа поново улази комуникациjски ток и поново бива преговарана. 

 

Питања: 

Постпродукциjа или пропаганда? 

По дефинициjи, пропаганда jе свака комуникациjа коjа има унапред одређен циљ. 

Који је другачији од онога који се декларише и иницијално наводи. 
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У том смислу свака продукциjа и свака постподукциjа имаjу квалитет 

пропаганде. 

(Пример пропаганде: Мушкарац пита Жену – Колико jе часова?) 

 

Овде би требало напоменути jедну веома важну чињеницу. Особина 

пропаганде у теоретским разматрањима ниjе нешто што jе искључиво негативно, 

непожељно и лоше. То jе особина система, а не особина поjединца или личности, 

па на основу тога и не би ту особину продукциjе требало подвргавати социјално-

моралним проценама. 

 

Уметничко дело се у jако великом броjу случаjева, ако не и наjчешће, 

конзумира путем пост-продукционих медиjума. То су фотографиjа, екран. 

Примера има много. Репродукциjе у књигама и часописима, постери, 

репродукциjе на паковањима производа. Репродукциjе, фотографиjе и филмови на 

екранима ТВ емисиjа, на интернет страницама. У филмскоj индустриjи то су 

филмови о познатим уметницима.   

Све то наводи на могућност закључка да би ауторски рад требало 

формулисати, извести, управо у тим медиjумима визуелне манифестациjе. У 

сваком случају иѕвести и у пракси проверити, барем jедну верзиjу истог језгра рада 

прилагођену овим визуелним медиjима. На таj начин би концептуално ”идентичан” 

оригинални рад био схваћен, перцепирао би се као „више оригиналан“, више 

истинит, више стваран... 

Сличан фемномен се да приметити и у медиjу графике. У облику 

мултиоригинала, исти симбол, облик или боjа „више“ су убедљиви када се 

одштампају него у форми нацрта или у форми „голом“ руком урађеног модела... 

 

Прмер: порука у боци... 

Онаj ко пише поруку, припрема и одашиље боцу, има jасан и недвосмислен циљ. 

Да порука буде заштићена, да би се jасно могла прочитати. И да неко прочита ту 

поруку. Наравно, да на основу тога уследи реакциjа тога ко jе прочитао поруку. 

То би могла бити мини продукциона целина. 
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Пример : „ Ако ниjе било емитовано на телевизиjи, ниjе се ни десило.“ 

Jош jедан од примера перцепциjе стварности и додатне вредности убедљивости 

коjу на такав начин ствара емитована стварност. Ту се покреће и питање 

документа. И момента документа. У овом случаjу документ jе сам себи документ. 

„Реална“ стварност коjу би требало да поентира ниjе неопходна и ирелевантна jе. 

То исто важи и за догађаj. Такође ниjе неопходан. Ниjе никаква сметња систему, 

иако постоjи, али у ствари „прави“ догађаj jе емитовање мета-догађаjа кроз медиjе. 

 

Паралела са Декартовом изjавом – Мислим, дакле постоjим. 

У контексту обjављенг и обjављивачког, Декарт jе мишљењем формулисао, али и 

обjавио у форми текста, производ мишљења. На таj начин jе обjекат коjи 

имплицира постоjање, по Декарту, и сам добио вишак значења и овом случаjу 

додатну компоненту истинитости и jасности. 

 

Инверзан приступ у савраменоj ауторскоj пракси често доводи и до 

инверзиjе теза. То ниjе операциjа коjа има неки истинитосни или морални резултат. 

Напротив, постоjи потенциjал да доведе до нових схватања и код самог аутора и 

код посматрача.  

У овом случаjу разматрања, инверзан приступ би био кретање од пост-

продукционих секвенци ка продукционом центру и jош даље, ка формулисању 

почетка рада или сериjе радова. Има вредност ретро сценариjа. 

 

Разматрање идеjа и замисли о будућем раду. 

Идеjа себе представља у продукционом циклусу као почетни елемент, први 

члан у низу. Међутим то ниjе тако. 

 

Слично jе и код конституисања држава. Постоjи нешто што се назива 

конституциjа, декларациjа, проглас. То jе почетак скоро сваке државе. Иза тога 

следи признавање те државе од стране других држава коjе су то исто урадиле 

раниjе. И ту jе важећи термин за признавање – препознавање (recognized, 

recognition). 
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Критичко разматрање идеjа и замисли, или уопште разматрање по било ком 

основу, веома често изостаjе из процеса препознавања рада од стране уметника. Таj 

моменат критичког разматрања на основу продкционих тачака, замењуjе се 

инстинктом, feeling-ом, или ауторским рефлексом. Наjчешће постоjи уверење 

праћено очекивањем да ће се нешто значаjно десити у току рада, што ће том истом 

раду придодати смисао и контекст. 

 

То ниjе само по себи ништа што би могло да узнемири. Али само ако jе то 

обjављена мисао, ако jе уметник потпуно свестан таквог начина рада и ако су му 

очекивања примерена тоj врсти уметничке слободе. Ово захтева повишен ниво 

свести уметника. 

Да ли jе могуће радити (започети рад) без идеjе? 

У принципу то вероватно и ниjе апсолутно могућно, чак и када би то била 

основна намера уметника. То jе скоро немогуће због тога што су веома jаки 

културолошки кодови перманентно уписивани у свест, емоционалну структуру и 

тело уметника. Уосталом, као и било кога другог. Неки уметници су свесно 

приређивали конкретне експерименте у том контексту. На пример Хенри Мишо 

(Henri Michaux), есперименти халуциногеном мескалином и сериjа Мескалински 

цртежи (обjављена jе и књига, назив на енглеском: Miserable Miracle). 

 

 

Jасно 

(не обjашњено, па на основу тога jасно, него само jасно) 

Екстензивно jасно – термин је увео Aleksander G. Baumgarten, означава нешто што 

jе jасно само по себи. Ту jе могуће поjам екстензивно jасно довести у везу са 

„осећањем jасности телом“. Такође, могуће jе поjам екстензивно jасно довести у 

везу и са дискурсом „трансцедентно jасног“. У том контексту екстензивно jасно 

има улогу оператора коjи успоставља релациjу између „осећања jасности телом“ и 

„трансцедентног осећања jасног“. 
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 Jасност у присуству уметничког дела. Уметничко дело поседуjе квалитет 

Оригиналног предмета, егзотичног предмета коjи доноси смисао. У тоj равни дело 

уметности, уметнички рад (комад) jе и догађаj. У том догађаjу се дешаваjу jасност 

и перцепциjа истина. Кључне речи: 

Присуство текста 

Деконструкциjа концептуалне природе 

Симбиоза текста и слике (цртежа) 

Документарна природа 

Контекст кao амбиjент смисла 

Антиципациjа кроз продукционе целине 

Пред-припрема 

Технолошка припрема 

Реализациjа 

Пост-продукциjа 

Легитимност не-реализациjе у физичком смислу 

(одсуство рада као предмета, присуство нацрта и текста) 

 

Практична проверљивост идеjе али и не-ригидности аутора jе могућна. 

Флуидност идеjе. Проласком кроз различите медиjе основна идеjа се обогаћуjе, 

мења и генерише нове, суштински веома различите, полазишне идеjе. Убедљивост 

и непромењено енергетско стање почетне идеје се може проверити када се jедна 

замисао пропусти кроз различите визуелне медиjе. 

Иста идеjа се рецимо може проверити и путем текстуалног сценариjа и у 

конкретноj пракси. Уколико у сваком медиjу да добар, критички процењен 

резултат, онда се повећава вероватноћа да jе та идеjа носилац неког смисла. Медиjи 

могу бити: цртеж, видео запис, jедноставниjа графичка техника, дигитална 

фотографиjа, jедноставниjи перформанс. Овде jе стављен акценат на „брже“ и 

„jефтиниjе“ медиjуме од рецимо слике, скулптуре, амбиjенталне инсталациjе и 

компликованиjих целина реализације. 
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Специфично jе то да је код ready-made контекста уметник прогласио 

предмет уметничким предметом. Физички рад у неком другом контекстуалном 

окружењу jе извршио неко други или нешто друго. На таj начин jе посебно 

дискурзивно постављена компонента занатског и изведеног у уметности. У 

архитектури је познат феномен. „Занат“ извођења jе до тада производио 

коресподентно и „занат“ сагледавања код посматрача. То додатно легитимише и 

идентификуjе ready-made као ауторски модул. 

Међутим не-реализациjа jе комплементарна поjава у односу на ready-made. 

Препознавање рада у пољу нацрта и продукционг контекста а без реализациjе би се 

могло назвати комплементарним аспектом ready-made праксе. 

 

 

Продукционе инстанце 

 

Low-Fi, underground 

Low-Fi jе продукциjа коjу примарно карактерише рад са минималним 

инпутом материjалних средстава. У употреби су скоро сви медиjи. Од сликарства, 

до фотографиjе и видео радова. Користи jедноставне и лако набављиве техношке 

алате. Има мало или уопште нема никаквих специфичних захтева у односу на 

галериjске просторе. Генерално Low-Fi перцепира галериjске просторе по истом 

кључу у коjем jе и сама. Преферирају се Low-Fi излагачки простори. „Луксузни“ 

излагачки простори су скупа алатка. 

Ту не игра улогу стварна продукциона моћ уметника, већ то означава и 

карактерише ову врсту уметности уопште, стварни избор уметника да се приклони 

овоj врсти продукциjе. Ту можемо приметити два случаjа. Jедан jе да уметник 

стварно нема довољно средстава да покуша да оствари сопствене замисли у пољу 

уметности. И уметник се природно креће по могућем путу са ограниченим 

избором. И други, где уметник има довољно материjалног продукционог 

потенциjала, али jе његов свестан избор Low-Fi продукциони оквир. Такав избор jе 

наjчешће идеолошки. (Овде ниjе реч о критицизму у смислу вредновања политичке 

корекности и моралног става уметника).   
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Main-stream 

Меjнстрим продукциона инстанца jе наjраспростањениjа и наjшире захвата. И у 

медиjском смислу и у смислу визуелних манифестациjа. Има отворену претензиjу 

да уђе у Хаjенд (High-end) продукциони контекс, и то не скрива. Такође зна да 

кокетира и са Low-Fi продукционом инстанцом, као адитивом ангажованости. Има 

jедан посебан део коjи jе Комерциjално ориjентисан. Углавном рециклира већ 

постоjеће моделе и модалитете модерне, али сада већ и постоjеће моделе пост-

модерне. На таj начин, представља рециклиране моделe као да они то нису, већ као 

да имаjу већи степен аутономности. Скоро увек има особину и квалитет политичке 

коректности и пристоjности. Квалитет извођења jе на високом нивоу, што 

омогућава и већа продукционa моћ него што jе то код Low-Fi продукционе 

инстстанце. 

Одвиjа се у целом свету. Излагачки простори су комерциjалне галериjе, приватне 

галериjе. 

 

 

High-end  

То jе у принципу продукциона инстанца коjа се одвиjа у излагачким просторима, 

или боље речено системима презентациjе. То су веће изложбене целине познатих 

изложби у свету. 

Те значаjне светске изложбе су догађаjи уметности више него изложбе уметности. 

То нису само познати догађаjи коjи имаjу велику традициjу, као што jе 

Венециjанско биjенале, документа у Каселу, Сао Пауло биjенале, Whitney бијенале, 

Триjенале скулптуре у Jапану и  други значаjни догађаjи савремене уметности. То 

су сви они догађаjи коjи садрже продукционо исте елементе и особине тих 

елемената. На пример такав догађаj jе и Ars electronica у Линцу или свака друга 

изложба-догађаj коjа ниjе биjеналног или триjеналног карактера, а садржи 

организациону структуру и бави се уметношћу, разматра савремену уметност и 

третира савремену уметност на исти начин као и већ етаблирани догађаjи 
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уметности у свету. Радове коjи су застипљени на таквим догађаjима карактерише 

монументалност, егзотичност, веома висок степен обраде и деликатност извођења. 

Заступљени су сви медиjи од перформанса, сликарства, видео радова, 

амбиjенталних инсталациjа, до скулптура у ентериjеру и оних у отвореном 

простору. Ти радови су углавном врло деликатни за транспорт, осигурање и 

постављање. И то jе jош jедан део „хаjенд“ продукциjе коjим се она издваjа од 

осталих продукционих инстанци. Уметник би сам тешко то могао да оствари, у 

наjвећем броjу сличаjева ти продукциони трошкови превазилазе продукционе 

трошкове израде рада конкретно... Ту би требало додати jош и да jе пост-

продукциjа врло ефикасна и монументална. 

Догађаjи хаjенд продукционе инстанце праћени су обимним и квалитетним 

штампаним материjалом, публикациjама, снимцима и свим што савремени 

комуникациони медиjи могу покрити. Jош важниjе jе то да материjал и 

информациjе стижу опет до наредних важних репрезената истих догађаjа. У том 

процесу долази до спонтаног стварања кластера (Cluster) између уметника и аутора 

догађаjа уметности. А све то jе од непроцењиве важности за уметника и његов 

будући рад. У току тог процеса, коjи се може назвати преговарање у кластеру, 

долази до промене у раду уметника. Та промена има другачиjи карактер и природу 

од оне промене коjа би настала при самосталним и сукцесивним променама самог 

уметника ван ове продукционе инстанце. 

 

Свака од ове три поjедностављене основне продукционе инстанце има по две 

линиjе, два правца, коjи нису или не мораjу нужно бити, међусобно исклучиви. То 

су комерциjално ориjентисани огранци и некомерциjално ориjентисане линиjе 

деловања. Може се извести jош независних продукционих оквира у склоповима 

сваке од ове три инстанце. 

 

Од виталног значаjа jе веза са продукционим пезентационим догађаjима. 

Размотрити да ли и како долази до трансформациjе и конверзиjе основне идеjе 

уметника кроз продукционе инстанце, и медиjе. 
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Пресеци типова рада     Тема у радовима 

Ангажовани рад       Драма 

Лирски        Политика кроз социjално 

Сексуалност као мета тема     Сексуалност  

Формални        Религиjа 

Анахрони        Неодређени 

 

Контраст 

Контраст је основни оператор коjи ствара релациjе. Контрастом формиране 

релације покрећу говор поетског. Појвљује се слојевити контекст. 

 

Могућа структурна шема продукциjе ликовних уметности модерне 

 

Човек осећа потребу да се изрази кроз ликовну уметност. Образуjе се 

самостално. Или стиче почетно образовање и вештине у некоj постоjећоj 

институциjи. То је маjсторска радионица познатог и већ признатог уметника, 

академиjа уметности. Више него марљиво ради и изводи дела. Веома често таj рад 

и приљежнос имаjу карактер опсесиjе. Критички суд коjи доводи до промене и 

измена и начину рада jе поетског карактера. Често jе социjални контекст 

материjално сиромштво. Лична преиспитивања као и преиспитивања у контексту 

уметности досежу границу тортуре. Глобално друштвено окружење jе насилно, 

нестабилно и турбулентно... Политички и социjални преврати и револуциjе. 

Генерално, то су драматичне околности. Радове уметника, аутора, примети неко од 

стручне публике или неко ко има значаjну улогу у друштву и оцени их као изузетне 

и веома добре. Вест о томе се шири и потврђуjе, или у исто време и потврђуjе и 

оповргава квалитет и вредност радова. Одавде иду две гране. Уметник постаjе 

познат, радови се продаjу колекционарима и музеjима. Уметников стил, као и 

понашање и биографиjа, постаjу jош jедан у низу пожељних модела. И 

инкорпорираjу се у културолошке парадигме. 
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Друга грана – аутор често наставља са своjим радом по сваку цену. Уметник 

умире, а остатак се битно не мења. То jест, неко откриjе радове уметника после 

смрти, утврди њихов значаj и неспоран квалитет. 

(Напомињем да jе ово груба представа, коjа jе настала управо као искуство 

препричаног од стране медиjа. Кроз публикациjе, монографиjе уметника, филмове 

о животу и делу уметника, романсиране биографиjе, уџбенике, енциклопедиjе, ТВ 

емисиjе.) 

 

(У неким случаjевима, државне администрациjе су подржале читаве препознате 

ауторске правце, ауторе као поjединце коjи су били репрезенти уметничких 

феномена коjи су кореспондирали компатибилном реаланом процесу у политичком 

концепту. Примери су египатска уметност и архитектура, античка уметност, 

апстрактни еxпесионизам, соц-реализам, соц-арт, национал-социализам, фашизам.)  

 

Паралеле биполарних релациjа: 

1. Апсолутистичка монархиjа – република. 

2. Ауторитарни (без-партиjски, jеднопартиjски) систем – савремено друштво. 

(За историjски период модерне везана jа поjава ауторитарних социjалних система.) 

 

 

Питања: 

Савремено друштвено окружење jе различито од окружења модерне. 

Масовни медиjи. 

Опресиjа система – Ресентиман уметника. 

Либерализам економиjе. 

Култура свеприсутна у медиjима. 

Поjам егзотичног. 
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Поjам ремек-дела 

Поjам ремек-дела jе тачку врхунца достигао у доба модерне. Касниjе се 

редефинисао на тлу сjедињених држава гостовањем изложбе на коjоj jе била 

изложена слика Леонарда Да Винчиjа Мона Лиза. 

У теоретском смислу то би могло значити прототип коjи у исто време не 

може бити модел и послужити у креациjи неког модалитата, па чак и од стране 

истог аутора, због тога што има ултимативне и самим тим jединствене и 

непоновљиве особине, које престају да буду особине и формирају само биће. Ту jе 

појам ремек-дела близак поjму светског чуда, пошто светско чудо увек садржи у 

себи и ремек-дело. Разлика jе у томе сто су светска чуда наjчешће монументалних 

димензиjа, а ремек-дела су мањих димензиjа и имаjу, по формату, вредност иконе. 

У том систему ремек-дела ликовни уметник jе у сличном положаjу као и 

алхемичар. Алхемичар тежи томе да створи злато од неких других материjала 

знањем и поступком. Као што су експлозиjе биле чест случаj у алхемичарским 

лабораториjама тако су се експлозиjе дешавале и у сликарским атељеима. 

 

Импесиjа као модул критериjума 

Импресиjа као сложени модул, jедан је од основних модула критериjума. 

Импресиjа може да има каквоћу површне операциjе. А производи релативно 

озбиљне последице, као jедан од основних критериjума при настанку визуелног 

ауторског рада. Критериjум jе уjедно и оно што одређуjе краjњи исход избора. 

Исправно испољавање импресиjе као критериjума коjи jе оформљен 

искуством, ауторском интелигенциjом и ауторским рефлексом. 

Пример: редитељ снима кадар више пута... Монтажа. 

Писац пише, затим чита,  па поново пише текст. 

 

Пример критериjума импресиjе – shopping. У суштини шоппинг jе бирање. 

Наизглед пригодно, jедноставно, слободно. Наравно да на основни оператор 

бирања утиче масивна количина маркетингшких и адвертаjзинг кодова коjима jе 

поjединац константно изложен, сада већ од рођења. Овде jе такав већ формирани 

културолошки код уграђен у механизам рефлекса. 
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Слични, ако не и идентични механизми, успостављени су при одлучивању у 

току стварања уметничког рада. 

Jедан од циљева савремене уметничке продукциjе jе и да прво детектуjе те 

уграђене рефлексе, друго: да их контекстуално обради, схвати и понуди одговор, 

треће jе да им се одупре... 

Бранка Арсић наводи размишљања Jулиjе Кристеве о промени система 

означитељске праксе. 

Jулиjа Кристева каже да не можемо изаћи из означитељске праксе путем 

социjалне револуциjе. Требало би разбити саму структуру означитељске праксе, а 

не заменити jедну структуру другом, у суштини идентичном структуром. 

Алтернативна подручиjа генерише сама означитељска структура и подржава их да 

би могла да опстане. Даље, наводи да се симболичко не може поништити. Али се 

може ширити семиотичко. Семиотичко се шири путем ужитка и поетским jезиком. 

Ужитак има своjство да се и сам шири и да се не може контролисати. Сила ужитка, 

као револуционарна сила, подрива структуру. Поетски jезик разбиjа однос између 

означитеља и означеног. Jезик своди на ниво слова. Примарно питање jе како се то 

осећа, како се то ради и шта то производи, а не шта то значи. 

 

Ауторска, уметничка интелигенциjа 

Када се говори о аутосрком рефлексу, онда jе ту близак термин ауторска 

интелигенциjа. 

Ако се интелигенциjа може базично дефинисати као сналажење у новим 

ситуациjама. Не директно по неком већ наученом и прихваћеном моделу, већ 

потпуно новим ситуациjама коjе би тек требало да формираjу прототип неког 

будућег модела и похране га у мемориjу, онда се, сходно томе, за почетак било 

каквог разматрања уопште, уметничка интелигенциjа може дефинисати на потпуно 

исти начин. Можда то не одговара чињеници да су одређени кодови већ уписани у 

мемориjу? Управо то jе и сврха ауторске интелигенциjе, да препозна нове 

ситуациjе, у ствари инверзно, да их сама креира. Исто као што медиjи у суштини не 

преносе информациjе него их у сложеном процесу креираjу, креираjући и догађаjе 

истовремено. 
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Овде jе важно напоменути да уметничка, као ни било коjа друга 

интелигенциjа, не би могла да оперише без модула коjи jе заjеднички за све типове 

интелигенциjе. То jе емоционална интелигенциjа. 

 

Експресиjа, исказивање израза (пражњење, испаражњавање, ослобађање 

израза) версус реализациjа 

Требало би направити контекстуалну разлику између експресиjе као облика 

израза и оне врсте експесиjе коjа настаjе у тренутку извођења рада. Цртежа, слике, 

преформанса. То могу бити и два различита момента ужитка и песничког. Jедан jе 

концептуализовано исказани ужитак у пражњеу замисли. Други jе укорењен у телу 

као месту пресека. И то jе ужитак искуства извођења израза. Имплицира 

експресивну природу тела. Има црту потенциjалне енергиjе коjа jе у овом случаjу 

способност тела да изврши рад (не само било ког неживог тела у еуклидовом 

простору, већ живог тела песништва). По Jозефу Боjсу, када цртамо или када се 

бавимо уметношћу, ми вршимо рад. Овде jе рад схваћен више као функциjа у 

капиталстичким производним односима, где мистично тело песништва производи 

другачиjи рад. И природа тог рада jе експресивна. 

Концептуализациjа и рационализациjа 

Основна разлика између концептуализациjе и рационализациjе jе у времену 

одвиjања у односу на рад. Концептуализациjа jе нешто што jе везано за сам почетак 

рада. Концептуализациjа се касниjе у току рада преиспитуjе критичким 

аргументима и ауторском интелигенциjом. Концептуални моменат jе подложан 

промени. 

Рационализациjа jе механизам коjи на временскоj линиjи долази после неке 

активности или битне промене у раду. То jе исправно схваћен продукциони или 

постпродукциони поглед или осврт на неки резултат. Међутим, наjчешће 

рационализациjа код уметника замењуjе концептуализациуjу коjа недостаjе у 

почетку. На таj начин се покушава додати елемент концептуализациjе. Тада 

рационализациjа постаjе средство коjим се оправдава површна импрсиjа као 

критериjум одабирања. Скоро увек се на таj начин поjављуjе заjедно са 

релативизациjом.  
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У том преговарању долази до замене позициjа различитих врста интелигенциjа.  

 

Импликациjе: 

- Свест о начину одабитрања утиче на визуелни исход рада. 

- Свест о могућности промене начина одабирања од стране аутора  jе активна         

  контрола продукциjе. 

- Промена начина одабирања утиче на изглед ауторског рада у периоду времена. 

- Модуларна природа система: узимање узорака – одабирање – враћање у рад. 

 

Институциjе презентационих система 

Скоро као да су одређене продукционим инстанцама, и у исто време саме 

дефинишу продукционе инстанце. То су догађаjи. Биjенала, триенала. Догађаjи су 

поспродукционе, модуларне целине коjе над-допуњаваjу и мењаjу контекст 

ауторских радова, и као jаке емисионе тачке утичу на стварање наредних. Делуjу 

као врста катализатора. Веома често су у одабир укључени и сами аутори, а не само 

академске структуре. 

Локалне власти или државе препознаjу значаj догађаjа као културолошког 

модула коjи има политички контекст, и активно учествуjу у продуцирању (извршна 

продукциjа). 

Реалне догађаjе прате публикациjе и документовање (овде се понавља 

структурална шема модерне, коjа jе претходно поменута). 

Телевизиjски медиjи дискретно прихватаjу визуелне манифестациjе (испољавања), 

али такође у инверзно-измењењеном контексту. 

 

Штампане публикациjе и специjализовани часописи из области уметности. 

Делуjу као катализатори. У суштини су то операциjе репродуковања оригиналних 

радова и текстова. Сведене на ниво информациjе као почетног модула за 

обликовање и накнадну употребу. Ауторски текстови су нормализовани. 

Уређивачка полиса је само псеудо-слободна. Прорачуната jе, са циљем да 

афирмише поново, већ проверене вредности, кроз понављања. Велики део садржаја 

је адвертајзинг.  
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Однос уметности културе 

 

Тезе за дискусију 

 

Усисавање уметности и уметничког у тело културе. 

Модуларна природа ауторског рада – рад као модул изложбе – изложба модул 

културе. 

Опресиjа културног поља – ресентиман уметника. 

Пресек скупова, уметност, масовни медиjи, култура. 

Уметност као модул културе. 

Материjална средства. 

Профитабилност културе 

Jавна добра, фондови, стипендиjе, jавни радови, проjекти... 

 

Аутор као модул 

 

Модуларна природа савремене ауторске праксе показуjе се и у томе да jе све 

присутниjа поjава да сами аутори раде са рецентним производима других аутора 

или самим ауторима као личностима, у остваривању сопствене уметничке идеjе 

или захтева. У исто време, и рад истог аутора, па и сам уметник, jе потенциjални 

модул коjи може да учествуjе у креациjама других уметника... 

 

Jедна од основних особина модула jе мобилност или погодност да се лако 

прилагођава и инкорпорира у стварању сложениjих структура, коjе могу имати 

другачиjе атрибуте од самог модула. Модул на том путу не губи своjа основна 

свjства него их трансформише или конвертуjе у нова своjства. Нова своjства су 

прилагођена новом амбиjенту смисла или новом контексту. Типичан пример су 

дечjе коцкице. Или jедан рад из сериjе радова коjе везуjе заjеднички квалитет. Код 

аутора постоjи и feed back претходног искуства модула коjе може да мења следеће 

стање аутора као модула... На пример учествовање на изложби са другим ауторима. 
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Модуларност може да се схвати и као специфична врста обележавања, и 

поjдностављивања нечега што jе већ довољно сложено, тако се сажима скуп 

значења и прелази се на други различит ниво значења, све до степена када и то 

стање постане довољно сложено... 

(Овде оригинално значење ниjе од примарног значаjа...) 

Такава паралела може се наслутити и у кретањима у историjском праћењу па и у 

феноменима у уметничкоj пракси... 

 

Све jе присутниjа поjава да аутори из визуелних уметности приређуjу и организуjу 

групне изложбе. Те изложбе су компексне, а аутори тих изложби показуjу да су 

више него способни да остваре такве догађаjе. Такође, уметници се додатно 

образуjу у сфери деловања приређивача изложби, менаџмента у области уметности, 

кустоса. Као и теоретичара уметности. 

 

У системима репрезентациjе догађаjи уметности редефинишу улогу и функциjу 

коjу имаjу радови и дела уметности. И на таj начин, сам догађаj постаjе уметничко 

дело, рад и макромодул. 

 

 

 

 

Мулти-поларна природа ствараоца у визуелним уметностима 

(Тезе за разговор) 

Мултиполарна природа аутора егзистира на основу комплексности продукцуjе 

уопште... 

Такође jе последица присуства стварног критичког погледа... 

Аутор - Уметник 

Особине савремене ауторске праксе 

Направити разлику између поjма уметничка и ауторска пракса 

Покушаj препознавања неких заjедничких именитеља... 
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Специфично персонално ангажовање аутора у реализациjи рада. 

У савременоj уметности се поjавио jедан моменат коjи jе карактеристичан за 

позициjу уметника у друштву. Уметници врло често, да би остварили рад, подносе 

захтев за издавање разних административних дозвола. То су различите дозволе. Рад 

у одређеноj институциjи у коjоj иначе такве активности нису дозвољене. Примери 

су: воjска, установе за пружање психиjатриjских услуга, затвори, болнице, jавни 

простори. То поставља уметника у позициjу коjа се разликуjе од уобичаjено 

схваћене позициjе уметника у друштву и улоге уметника у друштву. Такође отвара 

те немапиране просторе институциjа и места коjа нису до сада на таj начин била 

предмет интересовања уметника. 

Да би добио потребне дозволе и административна документа коjа су му неопходна 

да легално изврши рад, уметник jе (наjчешће) у директном персоналном контакту 

са властима и администрациjом. На таj начин постаjе оператор сопственог рада.  

Таква комуникациjа формалним документима са државним или другим 

администрациjама захтева велико прилагођавање уметника условима коjе диктира 

замишљени рад или тематска целина коjом уметник жели да се бави. 

 

Уметник данас врло често аплицира за нешто. То jе наjчешће приjава за доделу 

средстава коjа су уметницима неопходна за извођење радова. 

У том смислу аплицирање за средства или за дозволе уметника доводи не само у 

специфичну продукциону позициjу, већ што jе можда важниjе, и у специфичну 

етичку позициjу. 

Уметник често провоцира или активира трауматичне тачке друштвеног система. 

Због тога су и потребне дозволе. 

 

Образовни систем, институциjе образовног система 

 

Образовни систем у уметности се проширио на образовни систем кутуре. Тако да 

улогу образовног у система не врше само стандарне и званичне институциjе 

система, већ део те улоге у структури преузимаjу и информациони медиjи и 

издавачки медиjи. 
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Релативно касно препознавање мисли и духа, који долази после савременог. 

Образовне институциjе карактерише све већа повезаност са високом дигиталном 

технологиjом и високом технологиjом у аудио визуелним медиjима. Та повезаност 

ес сели и у поље науке и граничних области научних истраживања. 

 

Академизам jе кроз историjу био нешто што се, условно речено, у стилском смислу 

замерало ауторима. У ствари, ту jе замерка бивала упућена образовним 

институциjама или маjсторским радионицама и приватним школама уметности.  

Данас академизам као поjава модерне нема исти контекст схватања. У савременом 

о академизму се може говорити, ако jе то уопште и потребно, као о рефлексу 

система. Сваки систем има рефлекс да задржи постоjеће стање. Тако да jе 

академизам данас, ако постоjи у том облику, више последица инерциjалности 

система, а не идеолошке поставке у уметности. Рецимо данас академизам се може 

препознати у историјском концептуализму. 

Савремене институциjе образовног сстема уметности све више имаjу и улогу 

продукционо техничког сервиса. 

Курсеви. 

Радионице вс. маjсторске радионице. 

Аутор – кустос, трансфер избора. 

 

 

Дефинициjа мотива 

 

Оно што би требало да претходи свкоj врсти продукциjе jе дефинициjа мотива. 

Уметник коjи приступа будућим радовима требало би да jасно дефинише себи чиме 

би желео да се бави, на коjи начин, и шта од свега тога очекуjе. 

Ту jе важно препознати потпуну легитимност jедноставно формулисаме намере и 

жеље. Реченица: „Ја желим да се бавим уметношћу“ jе jедноставна, jасна и има 

снагу резолуциjе. Али jе ипак релативна и неодређена у односу на предмет и поље 

будућег бављења и временског транутка. 
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У оквиру временског тренутка jе jедна од резолуциjа: 

„Jа желим да се бавим савременом уметношћу“. 

Неке једнако легитимне и валидне вариjациjе дефинициjе мотива: 

„Jа желим да се бавим проучавањем историjских корена уметности кроз сопствени 

рад“. 

Или: „Jа не желим да учествуjем у савременоj уметности, и нисам заинтересован за 

такве активности, али хоћу да развиjам сопствене вештине и знања из области 

уметности“. 

 

Легитимност жеље – снага резолуциjе. 

Овде ниjе важно да ли jе мотив остварив или не, да ли jе уметник способан 

за тако нешто, аргументи се НЕ траже и на овом мета-нивоу нису потребни. (Они, 

аргументи критичког, ће бити неопходни касниjе.) Битно jе остетити jасност 

избора, jасност одлуке, слободу добиjену на таj начин као и кроз ужитак исказаног. 

Оваква дефинициjа мотива има jасност резолуциjе, легитимна jе, и поставља 

уметника у одговараjућу етичку позициjу. Та етичка позициjа jе спцифична и у 

односу уметника прама самом себи и и у односу уметника према уметности 

генерално. 

Мотиви исказани на овакав начин нису нешто непроменљиво и апсолутно. 

Они су подложни променама, преиспитивању и редефинициjи у току времена. Али 

постављени у оваквом контексту доносе уметнику, у сваком случаjу, исправну и 

jасну ауто-рефлексивну етичку позициjу. Као валидну полазну основу. 

Та етичка позициjа доноси слободу уметнику, као и одговорност коjа долази 

паралелно са свешћу о избору и слободи избора. Исто тако, уметник jе у том 

смислу активан чинилац система. Што се аутоматски одражава и на визуелну 

манифестациjу његовог рада. 

Без jасне резолуциjе основних мотива, уметник jе у позициjи медиjума коjи 

нешто преноси. Његова улога jе тако пасивизирана и релативизирана. Уметник jе 

неактиван и неодговоран. Нешто друго управља уметничким активностима, а 

уметник прихвата само краjњи резултат. Избори у току активности на радовима су 
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симулирани и нису примарни избори, него избори од секундарног или формалног 

значаjа. Нису контекстуализовани. 

 

 

 

Манифестациjе идеолошког у визуелноj уметности 

Методом свођења и поjедностављивања може се доћи до тога да jе сваки глобални 

концепт уметности у суштини идеолошки. Али рецимо позитивно идеолошки да би 

се нагласила очигледна разлика између културе уметности и културе ауторитарних 

социjалних система. Свака Идеолигиjа функционише по принципу исључења 

другог, па и искључења другачиjег. Друго искључуjе по критериjуму 

идентичности, не поклапа се са ауто-идентитетом идеологиjе коjа врши 

искључивање. Другачиjе се искључуjе по критериjуму сличности. Сличности са 

овим другим. 

 

1. Искрено и искреност – (категориjа, употреба, економиjа) 

2. Хиперпродукциjа – (Нешто ће се сигурно десити...) 

3.Хиперконцептуализациjа– (псеудо концептуализациjа и псеудо рационализациjа) 

 

Jедан од наjизражениjих момената идеолошког у креирању и читању уметности jе 

економиjа поjмом искрено. 

 

Манифестациjа Релациjе Искрено - Истинито  

Особине коjе има истинито (Истина) су невино, дечиjе искрено, узвишено, 

племенито, трансцедентно, уметнички... 

 

Публиковани материjал и масовни медиjи су такође инструменти и средства 

индоктринациjе. 

Ту jе оперетер култура коjа критериjумом конзумеризма врши индоктринациjу у 

сфери уметности. Поjедини уметници користе оваj рефлекс кутуре и критичко-

песничким jезиком реагуjу у радовима. 
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Хиперпродукциjа се често погрешно схвата од стране уметника. И на таj начин се 

поништава позитивно и неопходно деловање, као и учинак самог извршеног рада 

уметника. 

 

Погрешно и идеолошки схваћена количина уложеног рада доводи до тога да се 

изгуби значаjна количина времена. Наjчешће се рационализуjе као уметничко 

истраживање у ликовним уметностима. Та истраживања, могло би се рећи по 

правилу, немаjу скоро никаву контекстуалну основу, ни концептуалну ни 

формалну. А количина добиjене кохезиjе jе рађе гомилање материjе времена и рада 

него поетска или стилска доследност. 

 

Корени таквих сватања су регилиозне природе и пореклом из хришћанске 

традициjе. У контексту религиозне праксе, то се може упоредити са молитвама. 

А у контексту индустриjе са повећањем учинка. (Поjава покретне траке у 

фабричкоj производњи као завршни део друге индустриjске револуциjе). У том 

смислу, у религиозним праксама и у индустриjскоj пракси постоjи контекст хипер. 

Таj контекст има корен и смисао. 

 

Уметник додаjе, иначе генерално опсесивном духу природе уметности, и 

компулзивну карактеристику. Тако се одузима поетски значаj и вредност песничког 

и флуидног, самоj опсесиjи као елементу мита у уметности. Све се испира до 

бледила. Немогуће jе прочитати, сагледати, разумети велику количину генерисаних 

информациjа. Тако да се jавља мањак критичког мишљења, недостатак 

медитативности и уживања у ново-схваћеном, и рефлекс негативног – све што jе 

урађено има неку ману коjа се не да обjаснити ни остетити. 

Рефлексиjе су личне природе. 

 

Исправан пример генезе мисли кроз рад jе дело Пита Мондриjана, на пример. А 

исправан пример повећане, само условно речено хиперпродукциjе, jе остварени рад 

Жан Дибифеа. 
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Таквих кључних момената у историjи уметности има наравно много. Свима jе 

заjедничко то да су стварали потпуно нове моделе и модалитете. На таj начин jе таj 

рад био и авангада и алтернатива и main stream у исто време. То се дешавало 

синхроно у времену и било jе повезано са цивилизациjским током. Та повезаност jе 

била толика да jе одређивала ток културе и дух тог и будућег времена. 

Данас, у овом тренутку савремености, не постоjи мотив, захтев, потреба за 

генерисањем нових модела. Или се нови модели и модалитети генеришу 

перманентно, али не постоjи механизам коjи би их препознао. Ту се поставља 

питање краjа времена. Будућност се конвертуjе у прошлост, прошлост се 

конвертуjе у будућност. 

 

Хиперконцептуализациjа и претерана коцептуализациjа су поjаве идеолошког у 

уметничким праксама. Ту се дешава анахроно схватање и испољавање 

концептуалне уметности као историjског правца и феномена. Концептуализам jе 

имао утемељење у сопственом времену. Данас jе модул секвенци. Исто као и 

апстракна уметност или импресионизам. 

Код прекомерне коцептуализациjе jе рационализациjа као оперативност текста у 

функциjи надомештања и представљања. Ради се о смислу и контексту коjи се на 

таj начин додаjе. 

Искључуjе се другачиjа могућност од оне претерано-замишљене. Изостаjе виђење и 

ужитак схаватања. 

 

Све ове манифестациjе идеолошког слабе етичку позициjу уметника у дискурсу 

уметник – уметност.  
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 5.2 Секвенциjално и дигитално 

 

 Да бисмо направили неки увод у тему секвенце, секвенциjаности и 

дигиталног почећемо од односа и поjмова – дискретно и континуално. У оквиру 

рачунарске технологиjе и теориjе постоjи подела на два типа рачунских средстава. 

Рачунање jе у основи захтев за одређеном информациjом и начин добиjања те 

информациjе. 

 

Дигитална (дискретна) рачунаска средства. 

 Тачност не зависи од прецизности израде и очитавања. 

 Намена jе општа (програмирање). 

 Брзина зависи од сложености модела. 

 Цифра се региструjе као секвенца. 

 Дигит = цифра. 

 Скуп инструкциjа = програм. 

 

Аналогна (континуална) рачунаска средства. 

 Математичке величине се представљаjу физичким величинама. 

 Тачност зависи од прецизности израде и очитавања. 

 Нису опште намене. 

 Сложеност математичког модела не утиче на брзину добиjања резултата. 

 

Аналогни рачунар, пример jе купа код коjе се запремина мери тако што се очита 

измерена висина. 

Купа jе проjектована тако да jе било коjа тачка на висини купе уjедно и запремина 

унутрашњости купе. Ово jе архаичан метод коjи jе некада давно био у свакодневноj 

употреби, коjи jе брз, jедноставан, и тачан. 

 

Заjедничко jе то да постоjи одређени алгоритам или кораци у поступку. То ниjе 

исти алгоритам у ова два система, али се препознаjе и у jедном и у другом систему 

израчунавања. 
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 Секвенца 

 Из домена математике секвенца jе дата листа обjеката (или догађаjа). То jе 

сагледавано из аспекта скупа,  скуп коjи садржи чланове. Ти чланови се називаjу 

елементи, или термини. Броj добиjених елемената (коjи може бити бесконачан) се 

назива дужина секвенце. Такође, чланови неке препознате или формиране секвенце 

могу бити и симболи, модули и макро модули. 

 Секвенца jе сваки организован или било који низ елемената коjи се може 

посебно посматрати, али се исто тако може посматрати и у различитим 

контекстуалним равнима. У том смислу, секвенца може бити и jесте, дискурзивни 

модул. 

. 

Пример дискурзивности секвенце: исти елементи, иста слова енглеске речи у 

различитим секвенцама идентичне дужине. 

М А R Y 

А R М Y 

. 

Примери секвенци: речи у реченици, основни геометриjски облици, четворочлани 

ДНК модули, архипелаг острва, бинарне речи. 

. 

Препознавање – идентификациjа (краће) 

Препознавање, а може да се каже и идентификациjа, jе релациjа коjа jе важна при 

разматрању и дефинисању било коjе секвенце, низа или скупа елемената. Због тога 

што jе предуслов било коjе формулациjе и конституциjе секвенце. Поjам из 

међународних односа – признавање државе. Означава се енглеским изразом 

Recognized.  

(Погледати: математика – сличност и идентичност троугла) 

. 

Jедна од основних ствари при дешифровању текстова, било словних или 

симболичких, jесте препознавање одређених секвенци непознатог текста и 

конвертовање тих секвенци на текст, а то аутоматски значи и на jезик коjи нам jе 

познат. 
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Примери: египатско симболичко писмо, клинасто знаковно писмо, воjни 

шифровани текстови. 

 

Секвенциjалност природе (у традиционалном смислу) 

 

Природа jе само на први поглед континуална. Суштина природе jе дискретна и 

секвенциjална. 

Биполарна природа представе 

Овде се може анализирати визуелна представа коjу доноси сликарство ренесансе. 

Амбиjент, окружење, позадина слике jе натуралистички представљена. Чак и ако 

има интервенциjе аутора у том смислу, интервенциjа jе у домену реалистичног. 

Компоновање пеjзажа коjи не одговара неком познатом, измишљен jе, али би то 

лако могао бити неки постојећи краjолик. Положаj дрвећа, различите биљне и 

животињске врсте. 

Ту не долази до конверзиjе већ само до трансформациjе. 

Трансформациjа jе када све одвиjа у истом систему. То jе исти свет и не долази до 

критичне измене основног контекста. 

Конверзиjа jе комуникациjа и преговарање између два различита система. У овом 

случаjу то jе псеудо-натуралистички свет и симболички свет. 

. 

На већини слика из периода ренесансе амбиjент jе континуалан а текстуална, 

сиболичка, концептуална представа jе секвенциjална. Како jе амбиjент 

представљен увек у функциjи текстуалне симболичке представе, таj исти, на таj 

начин третиран, амбиjент поприма такође особине секвенциjалног, и сам постаjе 

део секвенциjалног модула. Текстуална симболичка секвенца jе као црна рупа коjа 

сопственом масом производи велику гравитациону силу коjа привлачи не-

секвенциjални аналогни свет,закривљуjе простор и време, и усисава не-

секвенциjално, континуално у себе. 
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Хиперсеквенциjалност савременог... 

По Михаилу Епштаjну хипер jе у исто време и псеудо. 

(погледати књигу Постмодернизам, поглавље: Од хипер до псеудо) 

 

Када jе секвенца, модул? 

Секвенца jе модул када учествуjе, као елемент, у некоj другоj секвенци. У том 

смислу увек долази и до трансформациjе и до конверзиjе. 

Размотрити пример читања литерарног рада, текста коjи изазива различита 

емоционална стања, естетске реакциjе, размишљања и идеолошке реакциjе. Питање 

секвенциjалности емоциjе… 

Дискретна, дигитална ауторска пракса (поjедностављене особине) 

 Тачка привлачења, секвенциjално-дигитално;  

   Секвенциjални приступ продукциjи у савременоj уметности; 

   Секвенциjални приступ у уметности пред античког и античког периода; 

   Концептуална природа примитивних уметности (такође секвенциjална); 

    Мит, текст коjи се може визуелно манифестовати. 

Аналогна, континуално схваћена ауторска пракса (поjедностављене особине) 

 Рани модернистицки и пред модернистички модел продукциjе;  

    Понашање текста и употреба текста; 

    Од форме анегдоте, до специфично формалних књижевних истраживања; 

    Питање сценариjа. 

 

Импликациjе методом сукцесивних апроксимациjа. 

Могло би се рећи да jе сваки ауторски израз коjи има, или у коме се може 

препознати контекст као амбиjент смисла, секвенциjалан. На основу тога, природа 

таквог ауторског израза jе дискретна и секвенциjална. Из тога проистиче да jе 

секвенциjалноj макро особини еквивалент дигитална природа. 

Ово jе значаjно због тога што наводи на поновно разматрање поjма дигитално коjи 

се везуjе за новиjе доба и за број. Међутим, током целе историjе цивилизациjе 

препознаjу се уметнички радови коjи имаjу дигиталну природу (инверзним током 

извођења), у коjима постоjи концептуални и симболоички моменат. 
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 5.3 Руком писан текст на радовима у визуелним уметностима 

 

 Ова краћа разматрања текста у радовима иницирана су поjавом да све више 

радова студената садржи у себи текст у неком облику, на самом раду. Често том 

насликаном или одштампаном тексту ниjе посвећено довољно пажње. Пажња jе 

неопходна како при формулациjи самог текста, тако и код избора начина изведбе.  

 

 Ако би се табле клинастог писма схватиле као носилац, тело скулптуре, онда 

би писани текст на таблама био jедан од првих примера руком писаног текста на 

радовима у визуелним уметностима. Текст се врло брзо након симболичког, 

функциналног и графичког формулисања, поjавио на предметима и обjектима. То 

су били предмети примењене уметности и предмети религиозних пракси. 

 

 Текст у облику ручно писаних слова и карактера има специфичну вредност. 

Такав текст jе носилац одређених значења коjа нису изазвана садржаjем. Има ноту 

интимности и сентимента. Наjчешће се везуjе за традициjу и културу писма и 

традициjу поште. Цивилизациjски значаj поште као социjалне институциjе се може 

поредити са традициjом књиге. Текст коjи jе ручно писан поседуjе и одређену црту 

аутентиности у визуелном смислу, али и говори и о особи коjа га jе написала. 

Рукопис се често узима као пример коjи jе сличан отиска прста. 

  

 Постоjе разлике у односу на рукопис пре поjаве штампарства и рукопис после 

тог момента. Пре поjаве штампаних књига, ручно писани текст jе у визуелном 

облику ипак ближи словима коjа су, како их данас зовемо, штампана. А ручно 

формирани фонт jе пре свега jасан и читљив и поред често присутне китњастости. 

Такође, већина  текстова коjа jе формирана у ручном преписивању пре штампаних 

књига, имала је као мета текст, ако jе у питању оригинални текст, рукопис као 

матрицу. 
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 Веома важан аспект ручно написаног текста jе таj да има документарни 

значаj, аутентичност, а што jе можда jош важниjе за визуелне уметнике, поседуjе и 

снагу  сведочанства, као и снагу истинитости. 

 

 Када се учи писање, први кораци представљају смештање слова у унапред 

формиране линиjе на страници свеске (мале и велике линиjе). Карактери слова су у 

уџбеницима представљени униформно и типски. Моменат почетка писања се може 

упоредити са почетком говора. Иако ручно писан текст, у том облику, он jе ипак 

типизиран и униформан. Не поседуjе црту индивидуалности коjа се jавља касниjе. 

Уметници често користе текст коjи подсећа на прве кораке писања текста. Тако 

представљен текст има значења коjа претходе самом смислу и значењу онога што 

jе написно. Радови и дела коjа садрже овакав облик текста, попримаjу особине на 

специфичан начин написаног текста. Основне контекстуалне и емоционалне црте 

значења су искреност и спонтаност. А посредно рефлексивне конотациjе су дечиjе, 

архаично, аутентично... 

 

Таква структура значења имплицира истинито.  

На таj начин се, само на први поглед, „ублажава“ концептуална каквоћа самог рада. 

Таj квалитет jе неизоставно присутан, без обзира на то да ли jе аутор имао намеру и 

идеjу да га инкорпорира у рад или не. 

 

 

Неки од типова руком писаног текста на радовима визуелних уметника: 

  

Текст писан „дечиjим“ писаним словима; 

Текст написан писаним словима са индивидуалним печатом и особеним 

рукописом; 

Текст писан руком, слова велика, а карактери гравитираjу облику штампаних 

слова. 
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Текст писан дечиjим писаним словима. Пример: радови Д. Б. Мангелоса. 
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Текст написан писаним словима, али индивидуалним печатом одраслих. Примери: 

Joseph Beuys (Kunst = Kapital). 
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Текст писан руком, слова велика, а карактери гравитираjу облику штампаних 

слова. 

Оваj тип писања текста у сликарству и цртежу jе наjчешћи. 

Примери су многоброjни, jедан од њих jе рад The Index Cards, аутор Vinsent 

Falcetta. 
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На слици Маратова смрт (J. L. David, 1793) постоjи текст у два облика. Насликан 

jе ручно писани текст, као и ручно писани текст, али писан великим штампаним 

словима. 
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Текст писаним словима на папиру има фактографски значаj. Такође jе и веома 

читљив. Покрет шаке jе такав да нам jе папир понуђен да га удобно прочитамо.  

Потпис аутора и име jунака су дати римским стилом, као контраст матриjалу и 

носиоцу текста; (дрво – папир) али и као контраст садржине и значења текстова. 
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Antoni Tapies, два аутопортрета, први из 1945. други из 1950. године. 
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 Атмосфера аутопортрета jе псеудо-романтичарска. Покрет руке коjа упућуjе 

на цедуљу са потписом jе веома дискретан и нежан. То jе уjедно и дискретно 

динамичан покрет, у коjем рука гура цедуљу напред ка посматрачу. На таj начин jе 

поjачана укљученост посматрача у сцену, а двоструким покривањем; директним 

погледом и покретом руке; та jе веза оjачана. Ипак снажна и jасна текстуална 

изjава у виду текста-аутограма, на коjем jе прво слово презимена модификовано у 

симбол крста, означава чврсту концептуалну основу, коjа ће се у годинама коjе 

долазе после овог аутопортрета читати у радовима А. Тапиеса. 

 

  
  

 Terrain III, 1993. теракота 84cm x 4.8cm 
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У комаду Здравка Jоксимовића Terrain III поjављуjе се текст у неком облику 

клинастог писма. Као редослед уклесаних знакова коjи се понављаjу. Изглед знака 

у материjалу jе последица алата, перо jе у овом случаjу длето или нека друга 

алатка. Површина коjу формираjу матрице знакова jе истовремено и сликана 

фактура. (У сликарству jе то уметница Agnes Martin, слика The Islands, 1961) 

 

 
Алан Капров (Allan Kaprow) 1962, Smollin Gallery, New York 

The Words Happening  

 

 

Има jош много примера уметника коjи директно или индиректно употребљаваjу 

текст у радовима. Неки од њих су и Joseph Kosuth, Barbara Kruger … 
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Кључне речи: 

Мале и велике линиjе – учење писања – деца – спонтаност – искреност – 

архаичност. 

Писани текст у писмима и на дописницама. Традициjа поште. Путовања. 

Нотни систем – линиjе – концепт тока и флуидности. 

Давид – Маратова смрт; 

Мангелос – пример „малих“ и „великих“ линиjа; 

Антички Рим – карактеристике фонта у jавноj употреби; 

Распеће – текст као макромодул (И.Н.Р.И.); 

Паул Кле – рефлексивност знака – лавиринт слова; 

Антони Тапиес – симболи крста и слова 

Џони Рељић – Карактеристичан текст, карактеристичан дискурс, говор ребуса; 

Сецесиjа – плакати и употреба текста на сликама уметника тог периода; 

Калиграфиjа – инверзно кретање ка концептуалном носиоцу значења садржаjа; 

Калиграфиjа и традициjе далеког истока – слово знак – визуелно и текст 

Савремени графити. 
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5.4 Избор претходнх ауторских активности 

 (Краћи преглед репродукција и информација о радовима) 
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”Без назива”, 1994. 200 х 300 цм, платно, дрво, индустријска боја и материјали 

са изложбе у галрији ФЛУ 1995, Београд 

 
”Без назива”, 1992. 120 х 170 цм, платно, дрво, индустријска боја и материјали 

са изложбе у галрији КЦБ 1994, Београд 
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део рада ”генератор” 1996, 25 х 35 цм, оловка на папиру 

из Morley gallery, Лондон, 2002. 

 

 
са изложбе у галерији Салон музеја савремене уметности у Београду 1998. 
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”Генератор облика 20001”, 2001. 70 х 100 цм, оловка у боји папир 

са изложбе  у галерији ФЛУ, 2001. Београд 

 

 
”Један”, 295 х 185 цм, дрво, камен, са изложбе у галерији ФЛУ, 1995 Београд. 
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”АФТЕР”, 2002. 210 х 210 цм, стиропор, дрво, индустријски материјали 

у галерији Ремонт, 2003. Београд 
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”Destiny”, 2004. 400 х 185 цм, дигитална фотографија, инсталација,  

у галерији савремене уметности Панчево, 2004 
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”Пиета ултралинеар”,  
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”Програм 1999”, амбијентална инсталација, фотографија, дигитална фотографија 

у галерији Културног центра Сопот, 2005.  
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”Protection”, web work, 1998. (Инсерт) 

 

       
”Ready”, web work, 1999. (Инсерт) 
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”Scrambleing Ana”, web work, 1998. (Инсерт) 
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”Сиеста 1999”, 1999, ручно штампана грфика, инсталација,  

са изложбе у галерији Салон савремене уметности, 1999. Београд  
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”Skin”, 2003. видео рад 

 

 

 

 

  
”Odissey”, 2004. видео рад 
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”You are the starr”, 2003. видео рад 

 

 

 

 

  
”Kisse are harmless”, 2004. видео рад 

 

 

 

 

 

 

 



 
Универзитет уметности у Београду 
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
Докторске уметничке студије  
 

       
 
 
 
Захвалјујем се уметничком простору ”Магацин”, Београд. 
Где је реализована изложба. 
 
 
Изложба је реализована у програму Независне културне асоцијације, nКА  
Уз подршку Биљне Томић. 
 
 
 
Публикацију рада омогућило Министарство културе републике Србије. 

 



 

Изјава о коришћењу 
 
 
 
Овлашћујем Универзитет уметности у Београду да у Дигитални репозиторијум 
Универзитета уметности унесе моју докторску дисертацију / докторски уметнички 
пројекат под називом: 
 
„Affection“ 
Студија модуларног симболичког контекста и пример макромодула у аудио-
визуелном изразу. 
 
 
  
 
која / и је моје ауторско дело. 
 
Докторску дисертацију / докторски уметнички пројекат предао / ла сам у 
електронском формату погодном за трајно депоновање. 
 
 
 
 
 
 
 
У Београду, 1. 07. 2016.     Потпис докторанда 
 
 

 
                                                                                     __________________________  
 



 

Изјава о ауторству 
 

 

Потписани-a: Зоран Димовски 

број индекса: 3673 / 07 

 

Изјављујем, 

 

да је докторска дисертација / докторски уметнички пројекат под насловом  

„Affection“ Студија модуларног симболичког контекста и пример макромодула у 

аудио-визуелном изразу. 

• резултат сопственог истраживачког / уметничког истраживачког рада, 
• да предложена докторска теза / докторски уметнички пројекат у целини ни у 

деловима није била / био предложена / предложен за добијање било које 
дипломе према студијским програмима других факултета, 

• да су резултати коректно наведени и  
• да нисам кршио/ла ауторска права и користио интелектуалну својину других 

лица.  

 

 

                                                                      Потпис докторанда 

У Београду, 1. 07. 2016.  

                                                                         _________________________________ 

 

 



Изјава o истоветности штампане и електронске верзије докторске 
дисертације / докторског уметничког пројекта 

 

 

Име и презиме аутора: Зоран Димовски 

Број индекса:   3673 / 07 

Докторски студијски програм: Ф.Л.У. Београд, сликарство 

Наслов докторске дисертације / докторског уметничког пројекта: 

„Affection“ Студија модуларног симболичког контекста и пример макромодула у аудио-

визуелном изразу. 

Ментор: Др Зоран Тодоровић, доцент, ФЛУ, Београд 

Коментор: Др ум. Милета Продановић, ред. проф. ФЛУ, Београд 

Потписани (име и презиме аутора): Зоран Димовски 

изјављујем да је штампана верзија моје докторске дисертације / докторског уметничког 
пројекта истоветна електронској верзији коју сам предао за објављивање на порталу 
Дигиталног репозиторијума Универзитета уметности у Београду.  

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског звања 
доктора наука / доктора уметности, као што су име и презиме, година и место рођења и 
датум одбране рада.  

Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне библиотеке, у 
електронском каталогу и у публикацијама Универзитета уметности Београду. 

 

 

        Потпис докторанда 

У Београду, 1. 07. 2016. 

                                            

                           
_______________________________ 
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