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ОБЈЕКТ НОСТ У ПОСТ МО ДЕР НОЈ ПРАК СИ

Рези ме

Овај рад aнализира поја ву и однос пре ма објект но сти у умет но сти кроз гене -

зу аван гар ди ХХ века, поја ва у дру штву које их под сти чу или пра те, међу соб не одно -

се аван гард них покре та, циклу се и начи не који еле мен те, а посеб но објект, у одре -

ђе ним вре мен ским раз ма ци ма мења ју, одба цу ју, а затим, с надо град њом, поно во

усва ја ју. Осим тога, ове „реин кар на ци је” пра ће не су и гео граф ски, то јест на који

начин, на којим тери то ри ја ма и уз које под сти ца је се аван гар де поја вљу ју, раз ви ја ју,

да ли и како ути чу јед на на дру гу. Нај зад, и број ни опреч ни ста во ви тео ре ти ча ра,

кри ти ча ра и самих умет ни ка део су ове ана ли зе, која испи ту је и прет по став ке о

даљем току објект не умет но сти, као и умет нич ких прак си уоп ште у току XXI века.

Почет ком XX века, под разним дру штве ним, поли тич ким, еко ном ским и исто -

риј ским окол но сти ма, дошло је до зама ха који је зау век про ме нио начин на који тума -

чи мо сли ку, не само њену тема ти ку и ком по зи ци ју већ и пита ње кон цеп та, одно са

сли ке и умет ни ка пре ма публи ци, пре ма дру гим обли ци ма умет но сти, инсти ту ци ја -

ма, кри ти ци, као и соп стве ној свр си и сми слу.

Сам назив који је прво бит но озна ча вао вој ну прет ход ни цу – аван гар да, у

потпу но сти карак те ри ше ове број не прав це који су кре ну ли да мења ју уста ље на и

огра ни че на пра ви ла још у дру гој поло ви ни ХIХ века, с иде ја ма дале ко испред свог

вре ме на. Тех но ло шки напре дак и дру штве не про ме не ути чу на поја ву мно го интен -

зив ни јих аван гар ди на почет ку ХХ века. 

Њихо ве основ не карак те ри сти ке биле би, изме ђу оста лог, одба ци ва ње ака де -

ми зма, лице мер ства инсти ту ци ја, као и уло ге сли ке као пред ме та дивље ња и про -

дај ног про дук та, ино ва ци је и тео ри је у обла сти ком по зи ци је (првен стве но у области

боје и фор ме), пара лел на егзи стен ци ја већег бро ја раз ли чи тих аван гард них покре та
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у исто или при бли жно вре ме, као и њихо ви међу соб ни ути ца ји, сажи ма ње разних

посто је ћих сли кар ских тех ни ка с при ме ње ним умет но сти ма, пара лел но инте ре со -

ва ње и бавље ње умет ни ка и дру гим обли ци ма ства ра ла штва (пое зи ја, про за, теа тар,

истра жи ва ње зву ка, опти ке и слич но), дру штве ни и поли тич ки анга жман, и, што је

глав но, сме лост у екс пе ри мен ту, што је дове ло до поја ве сасвим нових уме тич ких

тех ни ка и начи на изра жа ва ња. 

Неке од нај ва жни јих нових умет нич ких прак си биле су колаж, papi er col le,

асам блаж, реди мејд, фото мон та жа, кон тра ре љеф, фро таж, и дру ге. Наста ле

истра жи ва њем фор ме, ове тех ни ке су, у првој поло ви ни ХХ века, доне ле свест о

објек ту као о сасвим само стал ном умет нич ком пој му, до тада при сут ном искљу чи -

во у вајар ству, али на раз ли чит начин.

Ово ће, не без ути ца ја про ме на у дру штву, дело ва ти и на умет нич ке прав це у

дру гој поло ви ни ХХ века, који су даље раз ви ја ли (и повре ме но одба ци ва ли) објект -

ност, надо гра ђу ју ћи је новим, про ши ре ним кон цеп ти ма. Тако у после рат ној уметно -

сти дола зи до раз во ја пост мо дер не, обо га ће не новим меди ји ма и прак са ма, вели -

ким делом инспи ри са ним првим аван гар да ма, и рађа ју се инста ла ци је, амби јен ти,

ленд-арт, боди-арт, пер фор манс, хепе нинг, деко лаж, видео-умет ност и тако даље.

Ове нео а ван гар де конач но су доне ле одре ђе ну мул ти ди сци пли нар ност – умет ност

ника да више није стро го пра ти ла један одре ђе ни пра вац, раз ли чи ти савре ме ни начи -

ни изра жа ва ња поче ли су да егзи сти ра ју исто вре ме но један с дру гим, а исто тако и

с кла сич ним умет нич ким прак са ма, умет ни ци су се избо ри ли за виши сте пен само -

стал но сти и пра ва, ино ва ци је и екс пе ри мен тал ни про јек ти су при хва ће ни од стра не

изла гач ких инсти ту ци ја, а тех но ло шки раз ви так омо гу ћио је кон ти ну и ра ну поја ву

нових меди ја. Исто тако, сли ка на плат ну тако ђе је и данас неис црп но поље изра жа -

ва ња, на коме аутор ска инди ви ду ал ност и екс пе ри мент дају нове, раз ли чи те резул -

та те, тео ри је и иде је. 

Кључ не речи: аван гар да, објект ност, фор ма, нове умет нич ке тех ни ке ХХ века,

пост мо дер на, нео а ван гар да, објект и нови меди ји, аван гар да у срп ској и југо сло вен -

ској умет но сти, обје кат на савре ме ној умет нич кој сце ни

Умет нич ка област: Ликов не умет но сти

Ужа умет нич ка област: Црта ње и сли ка ње
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OBJEC TNESS IN POST MO DER NI STIC PRAC TI CE

Abstract

This pro ject is an analysis of the object in XX-cen tury art, vie wed tho ugh the gene -

sis of avant gar de move ments during that cen tury, as well as the cau ses and catalyzers of

the avant gar des. The se catalyzing phe no me na ari se as typical osci la ti ons in soci e ti es, their

eco no mi cal, poli ti cal and social chan ges, neces sa rily cau sing and fol lo wing the inter re -

lati ons of the art move ments, or ways of cyclic reap pe a re an ce of the inno va ti ve avant -

garde ele ments, such as the object itself, which is peri o di cally being affir med and

upgraded, until today.

Besi des, the the me is analyzed geo grap hi cally as well, thro ugh the teri to rial sti mu -

lants that trig ge red the appe a ring, deve lo pe ment, and also ways of mutual influ en ces of

the men ti o ned arti stic move ments.

Even tu ally, nume ro us dif fe rent atti tu des of the the o re ti ci ans, art cri tics and the artists

them sel ves, are the re to gat her the assump ti ons of futu re of arti stic prac ti ces in the pro -

gress of the XXI cen tury, espe ci ally when it comes to furt her exi sten ce of the object.

At the begin ning of the XX cen tury, vari o us social, poli ti cal, eco no mi cal and histo -

ri cal cir cum stan ces gave strength to a vast stro ke, which chan ged the way we think of the

art fore ver. This chan ge inclu ded not only the way of analysing the work of art, but also

the com po si tion, the me, rela ti ons bet we en the artist and the audi en ce, art insti tu ti ons, cri -

tics, con cept, the mea nings and aims of art, etc.

The name itself – avant gar de, pre vi o usly used in mili tary ter mi no logy for pre cursor

tro ups, com ple tely carac te ri zes nume ro us arti stic move ments that star ted (already in the

second half of the XIX cen tury) to chan ge the sta ble and restric ting rules with the ir pro -

gres si ve ide as. Tec hno lo gi cal and social deve lo pe ments at the turn of the cen tury indu ced

furt her appe a ran ce of much more inten si ve move ments at the begi ning of the XX cen tury.

6



Typical for the early XX cen tury avant gar de were, abo ve all, rejec tion of aca de -

micism, of insti tu ti o nal hypoc ricy, reno un ce ment of the role of an art work as a pro duct

for sale, ino va ti ons and revo lu ti o nary the o ri es on arti stic com po si tion (espe ci ally on the

ele ments of color and form). Furt her, vari o us clas si cal and new pain ting tec hni qu es were

uni ted by expe ri ment with applied arts. An inte re sting novelty was a paral lel flow of a

num ber of dif fe rent avant gar de move ments at the same time, which couldn‘t avoid mutual

influ en ces. Like wi se, the artists step in a broad field of cre a ti ve forms – poe try, pro se,

thea ter, sound explo ra ti on, film, optics, etc. Poli ti cal and social enga ge ments of the artists

is anot her impor tant new role in this time. 

Bold ness of all the se expe ri men tal beha vi ors has led to emer gen ce of com ple tely

new arti stic tec hni qu es, such as col la ge, papi er col le, assem bla ge, ready made, con tra
reli ef, frot ta ge, and others. All of the se new forms of arti stic expres si on are results of a

long analysis of the form, and this resul ted in cre a ting a con sci o u sness of the object as an

inde pen dent con cept, as well as an art form (which had pre vi o usly exi sted exclu si vely in

sculp tu re, but dif fe rently).

The influ en ce of the avant gar de on later XX cen tury art demon stra tes itself thro ugh

the furt her deve lo pe ment of object and its vari a ti ons in new, broad con cepts. It is visi ble

already in the post WWII art, in pop art, instal la ti ons, spa ces, land art, body art, per for -
man ce, hap pe ning, decol la ge, video art, etc. The se neo-avant gar des inven ted a level of

mul ti di sci pli na rity which had never been seen befo re. The art has never fol lo wed one

domi nant move ment again. Dif fe rent arti stic prac ti ces began to exist and flow at the same

time. The artists achi e ved a much hig her level of inde pen den ce, the insti tu ti ons beca me

more accep ting the new, and tec hno lo gi cal growth ope ned a door for con ti ni o us appe a -

ran ce of new media. 

Nevert he less, the pain ting on can vas has con ti nued to deve lop as well. Today it is

also an inex ha u sta ble field of arti stic rese arch, whe re aut hor’s indi vi du a lity and expe ri -

ment give birth to new, vari o us results, the o ri es and ide as.

Key words: avant gar de, art object, form, new arti stic tec hni qu es of the XX cen tury,

post mo der ni cism, neo-avant gar de, object and new media, avant gar de in Ser bian and Jugo -

sla vian art, object in con tem po rary arti stic sce ne

Works of power: fine arts

Nar ro wer field of art: dra wing and pain ting
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1. УВОД

Ова исто риј ско-хро но ло шка ана ли за начи на дифе рен ци ја ци ја фор ме од почет -

ка ХХ века до данас истра жу је ком па ра тив но (кроз пара ле ле исто вре ме них и разно -

вре ме них умет нич ких пра ва ца, дела, тео ри ја, умет ни ка, њихо вих међу соб них утица -

ја), као и хро но ло шки (узроч но-после дич ном везом првих аван гар ди и раз ли чи тих

окол но сти под који ма се објект рађа и раз ви ја) упра во објект ност. Упо тре ба овог

тер ми на можда је нај о бу хват ни ји израз када гово ри мо о карак те ри сти ка ма прак си

аван гар ди ХХ века, а који је Карин Томас1 дефи ни са ла као прак су запо че ту куби -

стич ким papi ers col les2 као екс пе ри мен том син те зе мате ри ја ла који је затим покре -

нуо раз вој објект но сти у раз ли чи тим прав ци ма, и ту чиње ни цу аутор ка узи ма као

обја шње ње раз во ја покре та модер не умет но сти.3

У поме ну ти пое тич ки и тео рет ски оквир неиз о став но ула зе и есте тич ки,

фило зоф ски, пси хо ло шки, исто риј ски, и соци о ло шки аспек ти овог рада, као нео п -

ход на пот кре пље ња, узро ци, после ди це, тла раз во ја, усло ви, дога ђа ји, тео ри је и ути -

ца ји на тему и ток рада.

Из ово га про из и ла зи и пред лог ове теме, који је у директ ној вези с кан ди дат -

ки њи ним лич ним умет нич ким истра жи ва њем, које се у току четр на е сто го ди шње

умет нич ке прак се посте пе но и кон тро ли са но поме ра ло кроз фазе од ста ту са сли ке

до ста ту са изме ђу сли ке и инста ла ци је, под ути ца јем повр ши не и под ло ге као моти -

ва за раз ма тра ње и мења ње. Ово је укљу чи ва ло и при ме њи ва ње нових тех ни ка,

10

1 Tho mas, Karin, Sac hwör ter buch zur Kunst des 20. Jahr hun derts, 1973, Ver lag M. DuMont Scha u berg,

Köln, Изда вач ки завод Југо сла ви ја, 1979, Бео град, прев. Филип Фили по вић

2 http://www.tate.org.uk/learn/onli ne-reso ur ces/glos sary/p/papi er-col le, 29. 2. 2016, 15:02 (Фран цу ски

израз који се пре во ди као „лепље ни папир”, спе ци фич на је фор ма кола жа бли жа црте жу него сли -

ци. (...) Пика со је раз вио иде ју papier col le док је радио на тро ди мен зи о нал ном асам бла жу „Гита ри -

ста” 1912. г.) 

3 Ibi dem, стр. 147



анали зе, ком би на ци је и изме не уло га еле ме на та и при ци па ком по зи ци је, и тиме про -

ме не истих у при сту пи ма и поступ ци ма у раду, одно су пре ма уло зи еле ме на та, као

и пре и спи ти ва ње одно са исто риј ске, савре ме не и назна ка буду ће прак се у објект ној

умет но сти.

Пола зне постав ке, хипо те зе у овом раду, пра те ћи сушти ну теме, уз поме ну те

мето де и поступ ке истра жи ва ња, биле би: 

1. Да ли се и у којим видо ви ма прво бит ни еле мен ти објект но сти, с наче ли ма,

пое ти ка ма, обли ци ма и начи ни ма егзи стен ци је, поја вљу ју у савре ме ном,

визу ел ном гово ру умет но сти, као и у интер пре та ци ји умет нич ких дела;

2. Које су про ме не у дру штву (и оста ли узро ци) у току распо на од јед ног целог

века нај ви ше ути ца ли на касни је аван гар де и слич но сти и одсту па ња њихо -

вих тео ри ја;

3. Какви су ста во ви савре ме них тео ре ти ча ра умет но сти о егзи стен ци ји, транс -

фор ма ци ја ма, одно си ма савре ме них пра ва ца, као и о месту и будућ но сти

објект не умет но сти међу умет нич ким прак са ма.

Сушти ну и опре де ље ње за тему „Објект ност у пост мо дер ној прак си”, као и

ток рада на писа ном про јек ту пра ти упо ре до и низ умет нич ких екс пе ри ме на та с раз -

ли чи тим тех нич ким при сту пи ма објек ту и ана ли зом разних трет ма на објек та и повр -

ши не, пита ња њихо ве пове за но сти или неза ви сно сти јед ног од дру гог, мате ри ја ла,

ком по зи ци о них еле ме на та, уло ге про сто ра, тро ди мен зи о нал но сти/дво ди мен зи о нал -

но сти, одно са и уло ге повр ши не и поле ђи не дела, син те зе и ана ли зе еле ме на та, и то

с поку ша јем сво је вр сног „вага ња” тео рет ских и фор мал них пола зи шта изме ђу

првобит них аван гар ди и нео а ван гар ди. Упо ре до с пре зен та ци јом писа ног рада, фор -

мал ни део лич ног истра жи вач ког рада, при ка зан на изло жби, зао кру жи ће цео умет -

нич ки про је кат, закључ но оправ да ва ју ћи дру штве но-науч ни зна чај и допри нос

дисер та ци је – ути цај поја ва у прво бит ним аван гар да ма ХХ века на опста нак и будућ -

ност прак си и интер пре та ци ја објект но сти у умет но сти.
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2. ИСТО РИЈ СКИ ПОЧЕ ЦИ АВАН ГАР ДИ 

У УМЕТ НО СТИ

2.1. Карак те ри сти ке модер не умет но сти кра јем XIX 

и почет ком XX века

Чиње ни ца је да се уло га умет ни ка тек у XIX веку почи ње тран сфор ми са ти од

више ве ков ног ста ту са зана тли је до само стал ног ства ра о ца, који поста је све актив -

ни ји уче сник дру штве них и поли тич ких про ме на свог доба. Овај про цес даље дово -

ди до рађа ња ста ту са аван гард ног умет ни ка4 (без обзи ра на то што и у рани јој исто -

ри ји посто је рево лу ци о нар ни умет нич ки прав ци који би данас, тако ђе, могли бити

назва ни аван гард ни ма по сво јим карак те ри сти ка ма – роман ти зам и нео кла си ци зам

изме ђу оста лог). „Зва нич ни” под стрек про гре сив них аван гар ди XX века почи ње од

Густа ва Кур беа, а наста вља се импре си о ни змом, постим пре си о ни змом и сим бо ли -

змом, који на пот пу но нов начин посма тра ју боју, пло ху, потез, тек сту ру – и посеб -

но фор му, за коју би се могло рећи да је од Сеза на кре ну ла да мења свој дота да шњи

сми сао и про во ци ра умет ни ке да је на раз не нове начи не раз ма тра ју и тран сфор -

мишу. Бавље ње фор мом дово ди у року од пар деце ни ја до неве ро ват них ино ва ци ја,

као и рево лу ци је у тех ни ка ма, начи ну посма тра ња и дефи ни са њу умет нич ког дела

уоп ште.

Два де се ти век почи ње и сам од себе бур но, уз интен зи ван тех но ло шки напре -

дак који повла чи за собом и потре бу за изла ском из дота да шње сва ко дне ви це

поједин ца,5 која наи ла зи на отпор. Умет ност, као један од начи на кана ли са ња oве

при ти сну те енер ги је, одго ва ра поја вом низа аван гард них покре та. Куби зам, фови -
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зам, немач ке екс пре си о ни стич ке гру пе, футу ри зам, дада, супре ма ти зам, кон струк -

ти ви зам, де стијл, над ре а ли зам6 и неко ли ци на дру гих, гото во лан ча но се надо ве зу -

ју и надо пу њу ју упр кос особ но сти сва ког покре та.

Оно што је запо чео куби зам, ана ли за фор ми на гео ме триј ске обли ке, виђе на

из поли пер спек ти ве,7 раз ви ја ста во ве и откри ћа о фор ми, тако да наста је низ нових

умет нич ких прак си које се уста љу ју, уз изве сне про ме не, кроз цео XX век, и опстају

и у ХХI веку, под раз ли чи тим пое ти ка ма. Фор ма је, дакле, поста ла неза ви сна. 

Нео п ход но је поме ну ти изу зет ну важност постим пре си о ни зма као зна чај ног

пре ла зног пери о да ка модер ној умет но сти; у дели ма пред став ни ка овог пери о да при -

мет не су раз ли чи те ино ва ци је у схва та њу сли ке и њених еле ме на та у одно су и на

сам ино ва тив ни импре си о ни зам, његов начин при ка зи ва ња и тео ри је. Код сва ког од

њего вих пред став ни ка уоча ва ју се одре ђе ни нови погле ди који ком по зи ци о не еле -

мен те, а тиме и сли ку као такву, гра де пре ма соп стве ној пред ста ви, соп стве ном

смислу, сво јој пер цеп ци ји виђе ног. Ове ино ва ци је оства ре не су у њихо вим дели ма

на раз ли чи те начи не – нови начи ни при ме не и трет ма на боје, пер спек ти ве, фор ме,

про сто ра, струк ту ре и сл. 

Гоге нов начин при ме не боје, одно са њених ком пле ме на та, јачи не, спо соб но -

сти да пред ста вља сама себе и у свој сво јој јачи ни има уло гу пла но ва, да одва ја про -

сто ре и слич но, поен ти ли сти који мето дич ки про у ча ва ју боју, коју „Сера ску пља у

јед ну кате го ри јал ну схе му, која на осно ву дис кри ми на тив ног, физи о ло шког начи на

деј ства раз ли ку је све тло сне, локал не и ком пле мен тар не боје (...)”;8 Ван Гого во тре -

ти ра ње боје, њеног нано са и јачи не, гести ку ла ци је поте за, пер спек ти ве, струк ту ре

и тек сту ре, као и фор ме (на раз ли чит начин тран сфор ми са не код сва ког постим -

преси о ни сте); и, нарав но, Сезан, који се вео ма пажљи во посве ћу је струк ту ри слике,

раз би ја ју ћи фор му, сма њу ју ћи дуби ну пла но ва, дају ћи спе ци фи чан осе ћај масе пред -
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ме ти ма, посте пе но гео ме три зу ју ћи обли ке. Иако се ути цај на раз вој аван гар ди и

објект но сти почет ком XX века првен стве но везу је за Сеза на, тре ба ло би узе ти у

обзир и оста ле поме ну те умет ни ке, који су, зани ма ју ћи се више за дру ге еле мен те,

опет, иако у мањој мери, тако ђе дота кли про бле ма ти ку дуби не пер спек ти ве, апстра -

хо ва ња ана то ми је фигу ра и дру гих фор ми, инспи ри са ни при ми тив ном умет но шћу

(што је учи ни ло зна ча јан ути цај на Пика са. До куби зма, он се одре ђе но вре ме бавио

кера ми ком и скулп ту ра ма у дрве ту инспи ри сан Гоге ном, а у њего вом пла вом перио -

ду исто тако при ме тан је ути цај сти ла сли ка ња овог умет ни ка).9

На овај начин постим пре си о ни зам је у исто вре ме дело вао раз ли чи тим ути -

цаји ма на исте след бе ни ке и с број ним еле мен ти ма истра жи ва ња раз ло жио се на

засеб не сме ро ве који су ути ца ли на фор ми ра ње умет нич ких пра ва ца у XX веку.

По Лаза ру Три фу но ви ћу10 то су јасно дефи ни са не „три глав не стру је, екс пре си ја,

апстрак ци ја и фан та зи ја, које ће ути ца ти на сли кар ске прав це XX века”.11 Апстрак -

ци ја се упра во бави ла искљу чи во ана ли зом фор ме и из њених покре та и про из и ла -

зе тех ни ке које су фор му и у дру гој поло ви ни XX века даље осло ба ђа ле, мења ле,

дово ди ле у пита ње кроз касни је умет нич ке покре те, ути чу ћи посеб но на пост мо -

дер ну.12 Оста ле две стру је заче те у постим пре си о ни зму и зајед но с апстрак ци јом раз -

ви је не као аван га р де, екс пре си ја и фан та зи ја, ути ца ле су тако ђе на касни ји раз вој

умет но сти као пола зне тео ри је и тех ни ке изра жа ва ња. У мно гим аспек ти ма ове три

стру је се повре ме но доди ру ју, пре пли ћу и опет раз ви ја ју пара лел но.

2.1.1. Куби зам и њего ви ути ца ји

Иако првом аван гар дом мно ги ауто ри сма тра ју фови зам, као нај ра ни је наста -

ла умет нич ка гру па XX века (1905. г.), која жесто ко упо тре бља ва умет нич ка сред -

ства на нов и инди ви ду а лан начин,13 основ не зајед нич ке одли ке дело ва ња на публи -

ку код аван гард них гру па као што су скан да ли, про во ка ци је посто је ћег дру штва и
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поли тич ки анга жман, екс трем на екс пе ри ман тал на интер ди сци пли нар ност посто је -

ћих и ства ра ње нових умет нич ких тех ни ка почи њу с Паблом Пика сом и Жор жом

Бра ком. Пика со је и пре 1907. годи не и сли ке Госпо ђи це из Ави њо на био упо знат с

африч ком и пре ко о ке ан ском умет но шћу и инспи ри сан њихо вом сло бо дом фор ми и

једин стве ним тех ни ка ма, био је позна ник Анри ја Мати са, с којим је делио дивље ње

пре ма умет но сти Гоге на. Ипак, кон стант но екс пе ри мен ти шу ћи с разним тех ни ка ма,

дубо ре зом, кера ми ком и дру ги ма, а инте ре су ју ћи се при томе за пита ње фор ме,

африч ки ути цај упра во дово ди до настан ка прве куби стич ке пред ста ве реал но сти,

код Госпо ђи ца из Ави њо на. У то вре ме се дого ди ло и познан ство са Ж. Бра ком, који

је још интен зив ни је, после фови стич ке фазе, постао пре о ку пи ран чистом струк ту -

ром, ком по зи ци јом, про сто ром и про бле мом пер спек ти ве. Зајед нич ки рад Пика са и

Бра ка, посеб но у пери о ду од 1908. до 1913. годи не, спа ја иде је и резул та те дво ји це

умет ни ка раз ли чи тих тем пе ра ме на та и дота да шњих иску ста ва, ути ца ја и ути са ка.

Жорж Брак се наро чи то добро сна ла зио у екс пе ри мен ти ма с раз ли чи тим тек сту ра -

ма и тех ни ка ма. Тако је упра во он допри нео, путем тех нич ких ино ва ци ја, важном

аспек ту про бо ја куби зма.14 Истра жу ју ћи њихов зајед нич ки рад ових годи на пред

отва ра ње вели ке изло жбе посве ће не овим умет ни ци ма у МОМ-и је 1989. годи не по

први пут утвр ђе но да је упра во Брак, а не Пика со, као што се дуго сма тра ло, био

ино ва тор што се тиче нових фор ми, а Пика со се упу штао у ана ли зе истих нових тех -

ни ка, да би мно го касни је сам рево лу ци о нар но ути цао на скулп ту ру под ути ца јем

ових Бра ко вих папир них „скулп ту ра-кон струк ци ја”,15 исе че них дело ва обо је ног

папи ра, кар то на или дрве та, по први пут у исто ри ји запад но е вроп ске умет но сти спо -

је них лепље њем или ексе ри ма, за раз ли ку од кла сич ног пои ма ња скулп ту ре која је

обли ко ва на, кле са на и слич но. Често се у тек сто ви ма забо ра вља ју поме ну ти упра во

ове скулп ту ре –кон струк ци је, у који ма види мо по први пут оте ло тво ре ну чисту

објект ност.
Око 1912. годи не Брак и Пика со на одре ђе но вре ме одвра ћа ју пажњу с пот пу -

ног шта фе лај ног сли кар ства и ана ли тич ког куби зма и почи њу да екс пе ри мен ти шу с

лепље њем дру гих мате ри ја ла на плат но – тапе та, новин ског папи ра, кар то на, вошта -

ног плат на и дру гих, као и њихо вом интер ак ци јом с уља ном сли ком. Тако наста ју

две нове тех ни ке, или две вари јан те јед не исте, у зави сно сти од поје ди нач них струч -
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них тума че ња – papi er col le и col la ge. Papi er col le (франц. лепље ни папир),16 нај че -

шће дефи ни сан као тип кола жа, Карин Томас нази ва „почет ком сло је ви тог раз во ја

кола жа”,17 напо ми њу ћи да papi er col le „не изра жа ва свој мате ри јал ни карак тер (...),

него озна ча ва апстракт но боје но поље, које у пред њи план поста вља посе бан тона -

ли тет боја као чисти ква ли тет”.18

Колаж се, напро тив, раз ви ја у момен ту у коме је фор ма поче ла егзи сти ра ти

неза ви сно од боје не повр ши не, добив ши тре ћу димен зи ју, нагла ше ну тек сту ру или

више њих ста вље них у међу соб ну кому ни ка ци ју. Посма тра ју ћи при ме ну ове тех ни -

ке код Пика со ве Мртве при ро де са сто ли цом и Бра ко ве Посу де са воћем и чаше,
неки тео ре ти ча ри су ока рак те ри са ли Бра ка како „сво јом кла сич ном хар мо ни јом

једин ства мате ри ја ла и сти ла запра во пред ста вља papi er col le”, док Пика со „кон тра -

дик тор но томе, супрот ста вља ју ћи мустру муше ме тек сту ри седи шта сто ли це, видно

тежи суб вер зи ји еле ме на та, теже ћи кола жу”.19

Актив ност ове дво ји це умет ни ка про ме ни ла је, углав ном, пер цеп ци ју еле ме -

на та, не само фор ме већ и про сто ра, почев ши га гра ди ти при су ством ствар них мате -

ри ја ла који задр жа ва ју сво је свој ство фор ме, струк ту ре, и тек сту ре. Умет ник који

се, тако ђе, око 1912. годи не поја вио у Пари зу и пове зао се с Пика сом и Бра ком, да

би касни је само стал но испи ти вао куби зам од фазе ана ли тич ког, у којој се већ види

неве ро ва тан ути цај кола жне тех ни ке на шта фе лај ној сли ци, затим син те тич ког,

papier-col le тех ни ке и касни јег бавље ња и илу стра ци јом, сце но гра фи јом и кости мо -

гра фи јом, јесте Хуан Грис.20 Могло би се рећи да је Гри сов куби зам ишао неза ви -

сним путем у одно су на њего ве осни ва че, те су њего ве сли ке, под ути ца јем Мати са,

изу зет но коло ри стич ке за куби зам, рет ко моно хро ме, валер ски кон траст не ком по зи -

ци је, с изу зет ном пажњом ка дета љу и струк ту ри. Гри со ва соп стве на интер пре та ци -

ја сен ке, као и кла сич не пер спек ти ве у ком би на ци ји је с куби стич ком поли пер спек -

ти вом. После 1913, са зао кре том ка син те тич ком куби зму, Грис интен зив но ради и

вели ку коли чи ну кола жа, да би касни је обје ди нио сво је тео ри је и држао пре да ва ња

током два де се тих годи на. 
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Куби зам фор мал но и струк ту рал но ути че на покре те који се након њега убр зо

јавља ју један за дру гим, као што су футу ри зам, нео пла сти ци зам, руски кубо фу тури -

зам и кон струк ти ви зам, немач ки кон струк ти ви зам, супре ма ти зам, бау ха ус, дада изам

(као већ зре ло доба објект но сти), oрфизам, чак касни је и на над ре а ли зам, као и на

тех ни ке које су под ути ца јем куби зма наста ле у окви ру истих (асам блаж, кон тра ре -

љеф, реди мејд, фро таж, мерц и дру го), чији ути цај су опет пре тр пе ле и умет нич ке

поја ве у дру гој поло ви ни XX, као и на почет ку ХХI века.
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3. ЗРЕ ЛО ДОБА АВАН ГАР ДЕ: ОБЈЕКТ НОСТ ОД ДАДА И ЗМА 

ДО СУПРЕ МА ТИ ЗМА

3.1. Дада

Поја ва дада и зма 1916. годи не пред ста вља врло моћан корак у исто ри ји умет -

но сти XX века, а наро чи то самих аван гард них покре та. Оби ман кул тур ни покрет

који обу хва та лите ра ту ру, умет ност, теа тар, гра фич ки дизајн, филм, који је у крај -

њој мери бун то ван и мења ју ћи став умет ни ка и публи ке пре ма умет нич ком делу,

ства ра њу као чину, као и однос умет ни ка пре ма дру штву, пред ста вља аван гар ду у

пра вом сми слу речи. Тео ре ти чар Петер Бир гер21 издва ја даду као нај чи сти ји и нај -

ау тен тич ни ји облик аван гар ди, наро чи то оних које он нази ва исто риј ским аван гар -
да ма,22 са свим карак те ри сти ка ма јед ног зре лог аван гард ног покре та – револт према

тада шњем бур жо а ском модер ни зму, као и пре ма дру штве ном порет ку, нова уло га

умет ни ка као акти ви сте, интер ди сци пли нар ни умет нич ки екс пе ри мен ти у који ма

раз ли чи ти меди ји као и раз ли чи ти ства ра лач ки обли ци (пое зи ја, теа тар, лек си ко ло -

ги ја, песма, скан да ло зни исту пи и митин зи као прет ход ни ца хепе нин га, филм, глас,

фото гра фи ја, мон та жа, колаж, асам блаж, реди мејд, апсурд не маши не, реци та ци је,

сли ка ње – иако дада одба цу је сли ку на плат ну, декон струк ци ја умет нич ког дела, и

дру ги) функ ци о ни шу надо пу њу ју ћи један дру гог, подр жа ва ју ћи иде ју анти у мет но -

сти и инту и тив ног, и одба ци ва ња разу ма и логи ке.23 Дада и зам је интер на ци о на лан,

раз ви ја ју ћи се, након Цири ха и каба реа „Вол тер”,24 исто вре ме но у Њујор ку, Бер ли -

ну, Хано ве ру, Пари зу, и Кел ну. 
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Узми мо Мар се ла Диша на као при мер. Буду ћи да је нај а у тен тич ни ја лич ност

дада и зма,25 све стран, смео, изу зе тан тео ре ти чар који инси сти ра на умет но сти као

иде ји, а не завр ше ном умет нич ком делу, које по њему гуши естет ску димен зи ју, он

екс пе ри мен ти ше с кине тич ким скулп ту ра ма, с музи ком и фил мом, али нај зна чај нији

допри нос умет но сти XX века Дишан даје узев ши готов пред мет и про гла сив ши га

умет нич ким делом – ready made – нагла ша ва ју ћи уло гу умет ни ка у избо ру пред мета

коме ће пода ри ти ста тус умет нич ког дела. Дишан чини дада и зам првим кон цеп -

туалним покре том, отво ри ши касни је пут поп-арту, мини ма ли зму и кон цеп ту а лизму.

Дуо-кола жи, слу чај ни кола жи и касни је скулп ту ре Хан са Арпа пред ста вља ју још

један нови облик објект но сти, уда ља ва ју ћи при су ство умет ни ка из про це са наста -

ја ња умет нич ког дела, као и ефе кат слу чај но сти.26 Арп упо тре бља ва маши ну за сече -

ње мате ри ја ла, цепа ње тако ђе, као и пушта ње дело ва кола жа да сло бод но пада ју на

под ло гу, избе га ва ју ћи печат умет ни ка и њего ву доми на ци ју над ком по зи ци јом. 

Jош јед на зна чај на ино ва ци ја су фото мон та же, пла кат-песме и фонет ске
песме умет ни ка Рау ла Хау сма на, чије су сати рич не и про во ка тив не фото мон та же

као поли тич ки про тест у огром ној мери ути ца ле на руски кон струк ти ви зам. Посма -

тра ју ћи пор тре те вој ни ка у јед ној гости о ни ци, у којој је вла сник на њих нале пио

пор трет свог сина, умет ник је, како касни је обја шња ва, дошао до иде је: „то је за мене

било као удар гро ма – иде ја да би се могле – видео сам то у момен ту – пра ви ти сли -

ке, саста вље не сасвим из исе че них фото гра фи ја”.27 Хау сман се касни је бави елек -
тро а ку стич ним и оптич ким ана ли за ма с изу мом који је сам патен ти рао, опто фо -
ном,28 с циљем спа ја ња звуч них и све тло сних тала са.

Колаж као прво бит на тех ни ка куби ста, тако ђе, дожи вља ва тран сфор ма ци ју и

дола зи до поја ве тех ни ке асам бла жа („Асам бла жом се нази ва ју тро ди мен зи о нал ни

умјет нич ки објек ти наста ли спа ја њем разно род них пред ме та и мате ри ја ла. Изме ђу

кола жа и асам бла жа посто ји ана ло ги ја: асам блаж је тро ди мен зи о нал ни пред мет ни

колаж. Наста је мон та жом тро ди мен зи о нал них пред ме та, дело ва пред ме та и дво ди -

мен зи о нал них сли ков них и тек сту ал них фраг ме на та...”).29 Ова тех ни ка има ла је ути -

цај на над ре а ли зам, флук сус, поп-арт, на нови реа ли зам и дру ге покре те. 
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Курт Шви терс имао је вели ки удео у раз во ју иде ја дада и зма, а тако ђе и

конструк ти ви зма и над ре а ли зма. Бавио се и пое зи јом, зву ком, скулп ту ром, сли ка -

њем, гра фич ким дизај ном и инста ла ци ја ма. Maње него оста ли чла но ви покре та,

заин те ре со ван за поли тич ки анга жман, Шви терс се усре до то чио на иде ју осно ве

умет ности у ком би но ва њу тек сту ра и мате ри ја ла, те се око 1919. годи не посве тио

сво јој посеб ној врсти кола жа и асам бла жа назва ној мерц, врсти објект но сти у којој

он сам ускла ђу је фор ме, лини је, боје, тек сту ре, без обзи ра на поре кло мате ри ја ла,

који често чине одба че не, нађе не ства ри – тиме је Шви терс зачет ник и objet tro u ve

или нађених пред ме та као врло бит ног еле мен та објект не умет но сти, чиме уве ли -

ко ути че на поп-арт, на Тенгeлијеве кине тич ке апа ра ту ре с отпа да, Вор хо ло ве Кем -

бел супе,30 и уоп ште но на модер ну умет ност. Курт Шви терс 10 годи на посве ћу је и

сво јој мерц-гра ђе ви ни, која се као огром на инста ла ци ја од одба че них пред ме та,

шупљи на и про ла за, шири ла увис на два спра та њего ве куће (касни је уни ште на у

бом бар до ва њу Хано ве ра у Дру гом свет ском рату). 

Дакле, иако су неки умет ни ци и осни ва чи овог покре та изо ста вље ни, по оним

поме ну ти ма, вид на је сна га дада и зма, њего во зна чај но првен ство међу аван гар да ма

и мно штво ино ва тив них умет нич ких прак си, које дају под стрек касни јим гене ра ци -

ја ма и умет нич ким прав ци ма. 

3.2. Кон струк ти ви зам и супре ма ти зам

Кон струк ти ви зам се сма тра нај у ти цај ни јим умет нич ким покре том у Руси ји у

XX веку и за два де се так годи на свог дело ва ња дао је мно штво ино ва ци ја и тео ри ја.

У тесној вези с иде ја ма Окто бар ске рево лу ци је, руска аван гар да се ипак рађа неко -

ли ко годи на пре поли тич ког пре о кре та 1917. годи не, и то с руским кубо-футу ризмом,

који је на врхун цу од 1910. до 1913. годи не.31 Руски футу ри зам од ита ли јан ског пре -

у зи ма углав ном фор ме, нега ци ју тра ди ци о нал ног, иде а ли зо ва ње будућ но сти и инду -

стри ја ли за ци је, али како ита ли јан ски футу ри зам вели ча њем рата посте пе но кли зи

ка фаши зму, убр зо дола зи до рази ла же ња ове две гру пе. Руски футу ри зам сво јом

поја вом и ради кал ним ста во ви ма и исту пи ма јед на ко као и дада и зам иза зи ва сабла -
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жња ва ње публи ке, скан да ле на насту пи ма и вече ри ма пое зи је, али чак и више од

тога (упа дљи ви начин оде ва ња футу ри ста са исцр та ним лици ма, жута блу за В. Маја -

ков ског, монокл код јед но о ког Д. Бур љу ка, док про ла зе гра дом вичу ћи сти хо ве).

Руски футу ри зам се посеб но исти че у пое зи ји, тво ре ћи посеб ну објект ност упра во

на том пољу ства ра ла штва – сте пе на ста фор ма сти ха код Маја ков ског, хипер бо ле,

избор тема, кова ни це – нове речи новог вре ме на, нови језик, симул та на пое зи ја, нови

начин обра ћа ња – маса ма, култ тех ни ке, нови начин пер цеп ци је – али нерас ки див

траг пове за но сти футу ри стич ке пое зи је с аван гар дом и сли кар ством. Мно ги песни -

ци – футу ри сти били су и умет ни ци – бра ћа Бур љук, Вла ди мир Маја ков ски, В. Хлеб -

њи ков, В. Камен ски, А. Кру чо них и дру ги.32

У вре ме изме ђу 1910. и 1913. годи не јавља ју се и нови прав ци у умет но сти

који, поред кубо-футу ри зма, ути чу на раз вој апстрак ци је у Руси ји. Ути цај куби зма

убр зо почи ње да се пре и спи ту је и дру гим ино ва тив ним при сту пи ма. Један од њих

је сам Миха ил Лари о нов са лучи змом, који је Маја ков ски назвао куби стич ком вер зи -

јом импре си о ни зма.33 По ста ву мно гих, зачет ник апстрак ци је у Руси ји (њего ва прва

лучи стич ка сли ка „Ста кло”, изло же на је још 1909. годи не у Москов ском дру штву

сло бод не есте ти ке),34 инспи ри сан пре те жно при род ним моти ви ма с оштрим и гео -

ме три зо ва ним фор ма ма и лини ја ма, одре ђе ним остат ком инспи ра ци је струк ту ром

куби зма, Лари о нов кроз такву ком по зи ци ју про пу шта све тлост и боју. Пажљи во се

при сту па заси ће но сти и одно си ма боја, кон тра сти ма, као и одно си ма боје и дина -

мич них лини ја. 

Ната ли ја Гон ча ро ва при сту па лучи зму с већим инте ре со ва њем за чисту форму,

њену раз но о бра зност и масе, супрот ста вља ју ћи коло ри стич ко ахро мат ском. С друге

стра не, исто вре ме но се јавља и пот пу но одба ци ва ње куби зма; Павел Фило нов прет -

по ста вља куби стич ким ути ца ји ма сво ју ана ли тич ку умет ност и у свом члан ку

„Канон и закон”,35 свој однос пре ма ствар но сти и умет но сти огра ни ча ва на два еле -

мен та: боју и облик. Гео ме три за ци ји прет по ста вља орган ске фор ме и на соп стве ни
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начин ком по ну је сво је сли ке обја шња ва ју ћи посту пак ана ло ги јом с „радом” при ро -

де: „упор но и тач но сли кај сва ки атом”.36

Маље вич и Татљин одва ја ју се од куби зма нашав ши сва ки свој соп стве ни пут.

Вла ди мир Татљин, већ ори јен ти сан у прав цу Лари о но ва, упо знав ши се с Пика сом у

Пари зу 1914. годи не, под сна жним ути ца јем кола жа пре ла зи са сли кар ског начи на

пред ста вља ња на објект не пред ста ве, кон струк ци је од дрве та, лима, гво жђа, жице

и дру гог, с нагла ском на струк ту ру, уну тра шња свој ства мате ри ја ла (шту ка ту ра, ста -

кло, метал, дрво и дру го), ком по зи ци ју и саму кон струк ци ју. Ово је један од пре -

ломних моме на та за објект ну умет ност, наста нак Татљи но вих кон тра ре ље фа као

сво је вр сно ожи вља ва ње куби стич ких фор ми, тро ди мен зи о нал не упе ча тљи ве ком -

по зи ци је које је сам изло жио већ те исте 1914. годи не, да би убр зо раз вио и уга о ну

врсту кон тра ре ље фа, који, висе ћи, на нов начин кому ни ци ра с про сто ром. Ка самом

мате ри ја лу, твр дио је, одно сио се „умет нич ки-инту и тив но, сма тра ју ћи да умет нич -

ка инту и ци ја удру же на с тех ни ком води још даље у нова откри ћа”.37 Он заи ста и про -

на ла зи и нове, дру ге обли ке објект но сти инте ре со ва њем за архи тек ту ру и однос

умет но сти и архи тек ту ре, реа ли зу ју ћи пот пу но машин ску умет ност у Спо ме ни ку

III интер на ци о на ли, метал ној волу ми но зној кон струк ци ји која изван ред ном ком по -

зи ци јом и осе ћа јем лако ће ула зи у про стор, носе ћи на сво јим ниво и ма кре та ње сим -

бо лич них ста кле них гео ме триј ских обли ка у скла ду с кон фе рен ци ја ма интер на ци о -

на ле и орга на вла сти. Ова кон струк ци ја је уве ли ко ути ца ла не само на објект ност

у умет но сти XX века него и у вели кој мери на архи тек ту ру, с тврд ња ма о већем ути -

ца ју Татљи но ве Куле на умет ност XX века него Ајфе ло ве на умет ност ХIХ века.38

За руски кон струк ти ви зам изу зет но је зна ча јан и Наум Габо, који након сарад ње с

Кан дин ским, Татљи ном, Маље ви чем, пише мани фест реа ли зма, који у ства ри

прокла му је чисти кон струк ти ви зам у умет но сти. Убр зо одла зи из Руси је и дола зи у

кон такт с умет ни ци ма де стиј ла и бау ха у са. Габо је уна пре дио скулп ту ру гото во до

сте пе на архи тек ту ре, ако се посма тра ју ино ва тив ни мате ри ја ли и систе ми кон струк -

ци је – нај ра ни је врсте пла сти ке, стру на за пеца ње, шљу нак, чак и поме ра ње скулп -

ту ра помо ћу мото ра. Ипак, нај ва жни ји аспект њего вих скулп ту ра више од мате ри -
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јала чине осе ћај про сто ра, покре та, дуа ли зам опи пљи во сти и бес те жин ске илу зи је,

наро чи то вре ме на, по њему бит ног еле мен та умет но сти, као и има ги на ци је која све

ове еле мен те даје њего вим умет нич ким дели ма. 

Кази мир Маље вич, опет, рази ла зи се с коле га ма умет ни ци ма, посеб но с футу -

ри сти ма, и 1915. годи не про ја вљу је свој соп стве ни пра вац „чисте бес пред мет но сти

у умет но сти”, супре ма ти зам. Поку ша ва ју ћи сачу ва ти кон струк ти ви стич ко-гео ме -

триј ску умет ност у окви ру руске аван гар де као чисто ту основ них фор ми, Маље вич

сма тра да се све „екс пре сив но и анег дот ско које се при свој бес пред мет но сти још

увек нала зи ло у апстрак ци ји, тре ба ло избри са ти, да би се чисте, апсо лут не фор ме,

при ме ни ле на гра ђе ње јед но став них хар мо ни ја”.39

Повра так основ ним фор ма ма Маље вич тако изра жа ва у ква дра ту, пра во у га о -

ни ку, кру гу, крсту (обли ку саста вље ном из пет ква дра та), често и елип си. Исто тако

и у пале ти коју чине црна, бела, црве на и жута боја. Ово пред ста вља умет ни ков

повра так „голој уокви ре ној ико ни”40 у обли ку црног ква дра та на белом плат ну, сим -

бо ла посто ја но сти, повра так осно ва ма и поре клу, што су на раз ли чи те начи не и раз -

ли чи тим сред стви ма и еле мен ти ма про кла мо ва ли сви аван гард ни покре ти, почев од

постим пре си о ни зма и сим бо ли зма.

Оно из руске аван гар де што ће неиз о став но ути ца ти на умет ност дру ге поло -

ви не XX века јесте уна пре ђе ње фото мон та же, коју сусре ће мо већ у дада и зму и

којом се у Руси ји баве умет ни ци попут А. Род чен ка и Ел Лисиц ког. Алек сан дар Род -

чен ко, исто вре ме но раде ћи на књи зи „Лабо ра то риј ски пут кроз сли кар ство и кон -
струк тив но-про стор не фор ме у инду стриј ској ини ци ја ти ви”,41 1923. годи не, бави

се фото мон та жом у обла сти пла ка та. После наслов не стра ни це Лефа исте годи не и

рада на спек та клу „Сте ни ца” В. Маја ков ског 1929, Род чен ко се у сле де ћим деце ни -

ја ма повла чи у фото ре пор та жу и про па ган ду соц ре а ли зма. Ел Лисиц ки, cам све стра -

ни умет ник, архи тек та, илу стра тор књи га, као и мај стор фото мон та же, раз ра ђу је и

тро ди мен зи о нал не ком по зи ци је назва не про у ни (про јек ти нове умет но сти),42 које

сам нази ва „ста ни це пре се да ња од обла сти сли кар ства ка обла сти архи тек ту ре”43 и
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који поста ју осно ва за дизајн наме шта ја, изра ду позо ри шних и про стор них деко -

раци ја и пар већих архи тек тур них про је ка та, као што су хори зон тал ни небо де ри,
изло жбе не сале, и стам бе не згра де.44 Спа ја ју ћи раз ли чи те умет нич ке тех ни ке, Ел

Лисиц ки оста вља вели ки ути цај на фор мал но-естет ске одли ке дру гих ино ва то ра,

посеб но у архи тек ту ри. Њего ва ино ва тив на дела су пара ле ле с тео рет ским радо ви -

ма, био је члан холанд ског покре та де стијл и бау ха у са и, бора вив ши у ино стран -

ству, донео ути цај руског кон струк ти ви зма, посеб но у архи тек ту ри.
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4. ОБЈЕКТ НОСТ НАКОН ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РАТА:

ПОП-КУЛ ТУ РА И ПОСТ МО ДЕР НА

4.1. Раз вој поп-арта и ути цај аван гар ди

Под се ти мо се на издва ја ње три стру је у вре ме постим пре си о ни зма, екс пре си -

је, апстрак ци је и фан та зи је45 и њихо вог ути ца ја на аван гард не покре те на почет ку

XX века. Раз ви ја ју ћи се у раз ли чи тим прав ци ма и исто вре ме но почи ва ју ћи на одре -

ђе ним додир ним тач ка ма, ове стру је у току века мно же се дају ћи тако као резул тат

вели ки број раз ли чи тих пра ва ца у савре ме ној умет но сти. 

Нај ви ше под ути ца јем Ван Гога и апстракт ног екс пре си о ни зма Кан дин ског, по

завр шет ку Дру гог свет ског рата у Аме ри ци гру па умет ни ка нагла ша ва емо ци о нал ни

израз од самог умет ни ка до уни вер зал ног, дају ћи при томе глав ну уло гу физич ком

чину наста ја ња сли ке. Акци о но сли кар ство, пре све га Џек сон Полок, који ће касни -

је ути ца ти на нео ек спре си о ни зам, арт-брут, тачи зам и дру го, оку пља и гру пу умет -

ни ка слич них кон це па та, назва них сли ка ри ма боје них поља, који инстинк ту изра -

женом кроз агре сив но про си па ње боје прет по ста вља ју про ми шље ни однос боја у

раз ли чи тим одно си ма, као што то чини Марк Рот ко. 

Сре ди ном педе се тих годи на XX века, пара лел но у Евро пи и у Аме ри ци, гео -

ме триј ска апстрак ци ја Мон дри ја на инспи ри са ла је оп-арт или оптич ку умет ност,

која је дала вибри ра ју ће, пре ци зне и коло ри стич ке гео ме триј ске ком по зи ци је чија

се дуби на визу ел но мења до тро ди мен зи о нал ног ефек та.46 Од Вик то ра Ваза ре ли ја

до Бри џет Рај ли, као нај и зра зи ти јих пред став ни ка, овај пра вац ће се про тег ну ти до

сре ди не седам де се тих годи на. 
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Отпри ли ке у исто вре ме, ути цај рево лу ци о нар них пред рат них аван гар ди, пре

све га дада и зма, пре за си ћен емо ци о нал ном катар зом апстракт ног екс пре си о ни зма,

као и масов ном кул ту ром после рат не Аме ри ке, у Њујор ку и исто вре ме но у Лон до -

ну се неза ви сно рађа поп-арт. Интер ди сци пли на ран, иро ни чан, цини чан, неза ви -

сан, поп-арт попут дада и зма узи ма за теме бизар не пред ме те, попу лар не про из во де

и лич но сти, и инте гри ше их у умет ност, раз ви ја ју ћи при томе нове тех ни ке. Енди

Вор хол, који као успе шан гра фич ки дизај нер сво ју прву умет нич ку изло жбу отва ра

у Њујор ку, али већ са „Бри ло кути ја ма”,47 1964. годи не пред ста вљен је и у Пари зу.

Тех ни ком сито-штам пе, која омо гу ћа ва штам па ње на гото во свим рав ним повр шина -

ма, трај на је и ква ли тет на, а уз то с могућ но шћу масов ног штам па ња, с вари ја ци ја -

ма боја, Вор хол кре и ра сво је вр сне штам па не кола же пона вља них моти ва кон зер ви

супа, кути ја, цве ћа, нов ча ни ца, новин ских фото гра фи ја, уско ро и филм ских зве зда

и лич но сти из жуте штам пе – које су тако ђе пре по зна тљи ви про дук ти савре ме ног

дру штва, масов не потро шње, плит ког и панич ног оду ше вље ња гоми ле. Енди Вор -

хол, као и дру ги умет ни ци поп-арта, ове сим бо ле одва ја од кон зу мер ског кон тек ста

и уз помоћ умет нич ке тех ни ке и начи на на који их пред ста вља даје им естет ски сми -

сао. Овде се пома ло пре по зна је Курт Шви терс и сми сао пред ме та сва ко дне ви це

њего вог вре ме на, које је саку пљао и инте гри сао у сво је асам бла же и мер цо ве, и у

који ма трам вај ске кар те, дуг мад, ети ке те, кути је и жице пре ста ју да буду то што јесу

– у про це су инте гра ци је у умет нич ко дело они су еле мен ти њего ве ком по зи ци је. Ово

опет укљу чу је и Мар се ла Диша на, који је први узео готов, пре по зна тљи ви упо треб -

ни пред мет из сва ко дне ви це, и про гла сио га умет нич ким делом, пот пи сав ши се и

изло жив ши га. И сам Енди Вор хол довољ но је тех нич ки спре тан, екс пе ри мен та лан

и мул ти ди сци пли на ран. Убр зо, на изло жби 1966. годи не, пока зу је инте ре со ва ње за

про стор – енте ри јер деко ри сан вор хо лов ским „кра вљим” тапе ти ма.48 Исто тако,

леген дар на инста ла ци ја из исте годи не, леб де ћи јасту ци – „сре бр ни обла ци”,49 који

ства ра ју над ре ал ну атмос фе ру лако ће у про сто ру, пло ве ћи под стру ја њем вазду ха.

Тако ђе, и бавље ње фил мом, ком би но ва ним тех ни ка ма окси да ци је мета ла наста лим

у њего вој „фабри ци”, сен ка ма и мно гим дру гим екс пе ри мен ти ма, дају увид у једин -

стве ну мул ти ди сци пли нар ност с коре ни ма у дада и зму. Саме Вор хо ло ве речи како
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„би желео да буде као маши на, да ће у будућ но сти сва ко има ти сво јих пет на ест мину -

та сла ве, како ћемо сви пити кока-колу, док пред сед ник Аме ри ке неће ни за какав

новац моћи про ба ти ону обич ну, коју сви пије мо сто је ћи на ћошку ули це (...)”,50 чиста

су аван гар да.

Kaда гово ри мо о фигу ра ци ји поп-арта, чиње ни ца је да се људ ска фигу ра после

1960. годи не одр жа ла у инста ла ци ја ма поп-арта. Про ме нио се кон цепт „чове ка”, који

овде са собом носи сво ју при чу, који је пре шао одре ђе ни тежак живот ни пут, с којим

се може мо пои сто ве ти ти, као и с про сто ром у који је сме штен.51 Ако узме мо за при -

мер Кла е са Олден бур га, њего ве фигу ре су пред ста вље не у нама пре по зна тљи вим

про сто ри ма и ситу а ци ја ма (на при мер „Ули ца” из 1961. г.),52 изу зев мате ри ја ла и

начи на пред ста вља ња фигу ра који спре ча ва да те скулп ту ре-инста ла ци је гле да мо на

кла си чан начин (у њего вом реал ном про сто ру фигу ре су пљо сна ти јег карак те ра, при -

лич но дво до мен зи о нал не, запра во на гра ни ци изме ђу сли ке и скулп ту ре). Поста вље -

не су да висе у пер спек ти ви про сто ра по пла но ви ма, пред ста вља ју ћи – људе, згра -

де, зидо ве, прља ве ули це источ ног Њујор ка, пози ва ју ћи публи ку да ујед но осе ти

атмос фе ру ого ље ног живо та четвр ти уздиг ну те на естет ски ниво, као и да уче ству -

је и да сва ко по жељи дода сво ју соп стве ну „инста ла ци ју”, комад одба че ног мате ри -

ја ла с ули це или слич но. Oлденбургове про стор не ком по зи ци је које је сам нази вао

„теа тар реал ног” и „теа тар обје ка та”,53 пред ста вља ју иско рак поп-арта у област

инста ла ци је, која ће и бити сим бол поп-арта у обла сти скулп ту ре, ску па с инста ла -

ци ја ма Едвар да Кин хол ца, Џор џа Сега ла и Тома Весел ма на, с који ма је зајед но радио

на исти ма у пери о ду од 1962. до 1963. годи не.54 Фигу ре су с наме ром дво ди мен зи о -

нал не, бли же исеч ци ма сли ке него кла сич ној скулп ту ри. С дру ге стра не, гип са не, а

затим меке скулп ту ре, који ма се почео бави ти још кра јем педе се тих годи на, он сам

тре ти ра као кла сич не скулп ту ре, самим тим што су људи купо ва ли те огром не гип -

са не фигу ре сен дви ча, сла до ле да, кола ча и слич но, и поста вља ли их у сво јим домо -

ви ма на одре ђе на оде ље на места, као кла сич не скулп ту ре. Олден бург пре ла зи на

екс пе ри мен те с мек шим мате ри ја ли ма и огром ним фор ма том ових скулп ту ра, чију
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је фор му, за раз ли ку од тра ди ци о нал них скулп ту ра, почи њао гра ди ти изну тра или

опет сасвим спо ља, пре ко гото вих арма ту ра.55

Радо ви Џаспе ра Џон са често су свр ста ва ни, поред поп-арта, у нео да да и сти -

зам, као и у нови реа ли зам. Од раних радо ва видан је ути цај Мар се ла Диша на

(с којим се умет ник лич но упо знао педе се тих годи на),56 скло ност ка иро ни ји, екс -

тре ми ма, асо ци ја ци ја ма и слич но. Вели ки је ино ва тор с тех ни ком и мате ри ја лом, од

при ме не енка у сти ке с гип сом, брон зе, гли не, с објек том као делом истих,57 инта глио

штам па ња и дру гог. Ако погле да мо Џон со ву сери ју малих скулп ту ра бате риј ских

лам пи и сија ли ца, моде ло ва них у гип су, брон зи, обо је них, поста вље них на пије де -

ста ле од раз ли чи тих мате ри ја ла, схва ти ће мо његов одго вор на реди мејд, иро нич но

ука зу ју ћи на тра ди ци о нал ну скулп ту ру у одно су на објек те из сва ко днев ног, савре -

ме ног живо та. Узди за ње обич ног упо треб ног пред ме та у умет ност.

Само зва ни „аме рич ки сли кар зна ко ва”58 Роберт Инди ја на, у сво јој сери ји тако -

зва них хер ме са, инспи ри са них исто и ме ним ста ро грч ким озна ка ма гра ни ца59 (у обли -

ку пра во у га о ног сту ба нај че шће с гла вом бога Хер ме са на врху), пред ста вља објекте

обо је не гео ме триј ским мустра ма, сим бо лич ким сло ви ма и бро је ви ма; на изду же не

пра во у га о не фор ме на раз ли чит начин су симе трич но поста вље ни метал ни точ ко ви

у раз ли чи том бро ју, изра ђе ни од нађе них обје ка та. У њима има нео до љи ве слич но -

сти с мно гим кон струк ци ја ма руске аван гар де.

Немо гу ће је из ино ва тив них кри ти ка модер ног дру штва изо ста ви ти Жана

Тeнгелија, то јест изме ђу оста лих дела њего ве кине тич ке скулп ту ре-маши не, сред -

ство којим су се још дада и сти поче ли бави ти са истим циљем поди за ња све сти о

„про па лом дру штву”, назвав ши их мета ме ха ни ке. Тен ге ли кори сти ове објек те као

цини зам про тив инду стриј ске мега про дук ци је у раз ви је ним дру штви ма – није слу -

чај ност то што је Тен ге ли Швај ца рац, а осим тога, и вели ки ути цај дада и зма који је

настао упра во у Цири ху. Скулп ту ре су, тако ђе, наста ле од одба че них мате ри ја ла, точ -

ко ва бици ка ла, ауто мо бил ских и инду стриј ских дело ва. Функ ци о ни са ле су често
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мно го стру ко – оста вљао је упа љен мотор, а скулп ту ра је задр жа ва ла мир но ћу или је

дру гом при ли ком била у пуном, хао тич ном и буч ном покре ту (типич но посеб но за

сери ју Хаос 1 из 1974. г.).60 Стал но пре и спи ти ва ње уло ге маши не и тех но ло ги је у

дру шгву огле да се у свим Тен ге ли је вим разно вр сним кине тич ким маши на ма, од

скулп ту ра које меха нич ки црта ју, до ауто де струк тив них маши на. Твр дио је да је

начи нио само јед ну једи ну непо мич ну скулп ту ру, ауто мо бил, чију је дина ми ку сама

од себе чини ла ком би на ци ја боја дело ва, гво жђа које је саку пио на раз ли чи тим

мести ма.61 Од Тен ге ли је вих анти функ ци о нал них маши на, зајед но са И. Клај ном,

Сеса ром, Сан-Фалом, Арма ном и дру ги ма почи ње да се издва ја, по Пје ру Раста ни -

ју,62 иде ја новог реа ли зма.63

Роберт Рау шен берг, неза о би ла зан умет ник за пери од „пре ла за од апстракт ног

екс пре си о ни зма ка касни јим модер ни стич ким прав ци ма”,64 посеб но је зна ча јан по

свом ста ву да не раз ми шља ју ћи одба цу је савре ме не и прет ход не покре те и тео ри је

које не при зна је и отва ра нови есте тич ки про стор, због чега је свр стан у нео да да и -

зам (иако вели ким делом при па да и поп-арту, али начин упо тре бе обје ка та узе тих

из сва ко дне ви це пове зу је га, као и Џаспе ра Џон са, директ но с Диша ном;65 осим тога,

био је и уче ник и Јозе фа Албер са,66 осни ва ча Бау ха у са). Рау шен берг пре и спи ту је

дефи ни ци ју умет нич ког дела и уло гу умет ни ка, дају ћи конач но публи ци „пра во” да

ана ли зи ра умет нич ко дело. Бави се раз ли чи тим тех ни ка ма, од сито-штам пе, лито -

гра фи је, зид них реље фа, скулп ту ра-кути ја, непре ста но екс пе ри мен ти шу ћи с инте -

гра ци јом нових у ста ре тех ни ке (попут фре ско-сли кар ства, тако ђе). У сери ја ма белих

и црних сли ка, поку ша ва да реду ку је сли ку на њихо ву основ ну при ро ду, у којој „и

нај ма ње про ме не у осве тље њу и атмос фе ри могу да се одра зе на њихо вој повр ши -

ни”;67 сле ди сери ја црве них сли ка, које су већ асам бла жи апли ци ра них нађе них пред -
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ме та на плат но, у тоно ви ма црве не, што је очи ти пре лаз у Рау шен бер го ве пре по зна -

тљи ве, ино ва тив не ком би но ва не тех ни ке или Com bi nes. Ове кола жно-асам бла жне

ком по зи ци је с важним уче шћем нађе них пред ме та поста ју про стор не, интри ги ра ју

посма тра ча и касни је им је Рау шен берг додао и звук, инте гри шу ћи визу ел но са чуј -

ним. Три нај ва жни ја аспек та ових ком би но ва них тех ни ка су про цес саме кон струк -

ци је, ком би но ва ња, инте гри са ња мате ри ја ла; паро ди ја као циљ, као и однос кре а -

тив ног про це са и вре ме на.68

4.2. Објект и мини ма ли зам, кон цеп ту а ла, и ленд-арт

Шезде се тих годи на XX века умет нич ки покре ти наста ју исто вре ме но или један

за дру гим као лан ча на реак ци ја, попут аван гар ди с почет ка века. Мини ма ли стич ка

умет ност наста ла је у исто вре ме кад и поп-арт, после Грин бер го вог есе ја Нова

скулп ту ра, у коме аутор изра жа ва став о „потре би да се скулп ту ра осло бо ди так тил -

но сти и моно лит но сти, као и асо ци ја ци је с људ ском фигу ром и реал но шћу, тиме што

би се инспи ри са ла кола жним куби змом”.69 У исто вре ме достиг ну ћа у све ми ру рађа -

ју изно ва инте ре со ва ње за руски кон струк ти ви зам. Мини ма ли зам је фор му ли сан као

израз сре ди ном шезде се тих, кад су умет ни ци Сол леВит, Доналд Џад, Ден Фле вин,

Роберт Морис и Карл Андре, који нису били умет нич ка гру па, већ ства ра ли нефи гу -

ра тив не фор ме које су се одно си ле на раз не начи не на интерк ци ју с посма тра чем.

Нај че шће су то били симе трич ни објек ти, репе ти тив них мате ри ја ла, често и рит ма,

карак те ри стич ног фор ма та, са истак ну том уло гом про сто ра. Ауто ри су одри ца ли

аван гар ду и њен ути цај, иако је он очи гле дан у њихо вим дели ма, али њихов став се

може обја сни ти жељом за одба ци ва њем тра ди ци о нал ног у скулп ту ри, као и гра ни -

це изме ђу скулп ту ре и сли кар ства. Данас, за раз ли ку од шезде се тих, мини ма ли зам

се више него икад укла па у наста вак прак се аван гар ди.70

Oд сре ди не шезде се тих до сре ди не седам де се тих и кон цеп ту ал на умет ност

одри ца ла је и одба ци ва ла стан дард не дефи ни ци је умет но сти, сама поте кав ши у ства -

ри од дада и зма, апстракт ног екс пре си о ни зма, поп-арта; глав на тео ри ја кон цеп ту ал -
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них изра за јесте то да је иде ја покре тач и реа ли за тор умет нич ког дела. Сами пове -

зу ју извор сво јих тврд њи у дели ма Мар се ла Диша на, њего вог одба ци ва ња стан -

дардних мери ла умет но сти. Сво де ћи умет ност на иде ју, кон цепт, као доми нан ту,

умет ни ци кон цеп ту а ли зма тако што је више могу ће сма њу ју и физич ко при су ство

умет нич ког дела – на тај начин инте гри шу и пер фор манс и хепе нинг, на при мер, у

сво је обли ке изра жа ва ња. 

Хепе нинг, од почет ка дефи ни сан као „све сно ком по но ва на фор ма теа тра”,71

с раз ли ком у одсу ству рад ње, део је улич не умет но сти и води поре кло из јав них акци -

ја дада и ста, руских футу ри ста, над ре а ли ста и поп-арта, а под стрек покре ту дају и

Џон Кејџ, са сво јим екс пе ри мен ти ма с музи ком, покре том и зву ком, и Алан Капров,

који се међу први ма посве ћу је хепе нин гу као „тотал ном дожи вља ју”,72 актив ни је

укљу чу је и публи ку, осми шља при ла го ђе ни про стор и слич но. 

Kao и кон цеп ту а ли зам, из мини ма ли зма се издва ја и ленд-арт (кao и стрит-

-арт, то јест улич на умет ност) сре ди ном седам де се тих, под ути ца јем еко ло шких

покре та из шезде се тих годи на, окре нув ши се ка пеј за жу као сред ству (и месту) ства -

ра ња огром них, спе ци фич них фор ми, струк ту ра и обје ка та. Пола зе ћи од савре ме -

ни ка као и од осла ња ња на пра и сто риј ске везе чове ка, при ро де и умет но сти, о чему

се зна из пећин ских црте жа, будућ ност сво јих дела ови умет ни ци оста вља ју, тако ђе,

при ро ди, ујед но тиме одри чу ћи и импе ра тив завр ше ног и зашти ће ног од про па да -

ња умет нич ког дела. Сво јом прак сом на отво ре ном про сто ру одба цу ју инсти ту ци је

музе ја и гале ри ја, као и умет нич ког дела као комер ци јал ног пред ме та.73

4.3. Оста ле пост мо дер ни стич ке прак се

Неки од већ набро ја них покре та су по свом кон цеп ту већ пост мо дер ни стич ки.

Мно ги од њих се опет често посма тра ју дво ја ко, као нео а ван гар де, то јест реак ци ја

на аван гар де, или као прав ци који затва ра ју зре ло доба аван гар ди. Такав је слу чај с

поп-артом, али реци мо да сам поп-арт може да се посма тра као пре ла зни корак,
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почетак про гре сив не реак ци је на оно што је код аван гар ди оста ло недо ре че но или

заста ре ло. При томе, мно ги пост мо дер ни стич ки прав ци има ју коре не у аван гар дама

(како не поме ну ти дада и зам и реди мејд као поче так пре и спи ти ва ња ори ги нал но сти

и аутен тич но сти умет нич ког дела). Оно што је пост мо дер ни зам донео јесу првен -

стве но мно ге нове умет нич ке прак се, које ће се раз ви ја ти отпри ли ке од шезде се тих

годи на XX века нада ље неко ли ко деце ни ја и мно ге од њих тра ју и у савре ме ној

пракси. М. Шува ко вић гово ри о пост мо дер ни зму и као умет но сти пост мо дер не

кул ту ре (...),74 коју као такву дефи ни ше „неста ја њем тота ли тар них систе ма, (...)

прису ством разно род них макро си стем ских леги тим но сти, али је на ци ји инди ви дуе,

бриса њем сек су ал них раз ли ка (...)”75 и дру гим карак те ри сти ка ма савре ме ног дру -

штва. Инте ре сант на је чиње ни ца да се пост мо дер ни зам као тер мин у савре ме ној

умет но сти поми ње по први пут тек 1979. годи не у делу фило зо фа Ј. Ф. Лио тар да

„Пост мо дер но ста ње”.76

Кон цеп ту ал на умет ност, хепе нинг, пер фор манс, флук сус, видео-арт, мини ма -

ли зам, инста ла ци ја, ленд-арт, фото ре а ли зам, арте пове ра, феми ни стич ка умет ност,

пост мо дер ни плес, нео ек спре си о ни зам, нео да да, декон струк ти ви зам, нео поп-арт ,

боди-арт, пост мо дер ни стич ко сли кар ство и скулп ту ра, архи тек ту ра, кон цеп ту ал на

пое зи ја, цинич ни реа ли зам, умет ност про јек ци је, ком пју тер ска умет ност... Свим

овим прав ци ма зајед нич ко је руше ње гра ни ца изме ђу хије рар хи је у умет но сти, уки -

да ње раз ли ка изме ђу „висо ке” и „обич не” умет но сти, нега ти ван став пре ма аутен -

тич но сти и ори ги нал но сти, као и пре ма сла вље њу тех но ло шког напрет ка; иро ни ја,

цини зам, јав ни карак тер, дра ма, спек такл, узди за ње момен та и места дога ђа ја. 

Глав на иде ја пост мо дер ни зма ипак је та да умет нич ко дело не може да се ана -

ли зи ра само на један начин, нити искљу чи во од стра не њего вог ауто ра. Напро тив,

публи ци је дата уло га интер пре та то ра, а исто тако и дру гим умет ни ци ма, који иду

до раз ли чи тих пози ци ја – неки се при дру жу ју, као на при мер у пер фор ман су, а дру -

ги иду и дотле да кори гу ју туђе дело; неки запо чи њу умет нич ки про је кат за чију реа -

ли за ци ју пози ва ју публи ку да се при дру жи и слич но. 

Хепе нинг, који дово ди у нову врсту одно са умет ни ка и публи ку, самог гле да о -

ца као и умет ни ка „објек ти ви зи ра”, пози ва на суде ло ва ње на раз не начи не, од пасив -
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ног посма тра ња до кому ни ка ци је и уче шћа у умет нич кој акци ји, често про во ци ра -

ног на реак ци ју и емо тив ни одго вор. Бит но код хепе нин га јесте то што се поме ну та

про во ка ци ја и уче шће публи ке увек одно се на ука зи ва ње на одре ђе не нега тив не

дога ђа је у савре ме ном све ту – лук суз, гло ба ли за ци ју, инду стри ја ли за ци ју, потро шач -

ко дру штво и слич но. Гео граф ски посто је изве сне раз ли ке у кон цеп ту ауто ра хепе -

нин га и тако аме рич ки умет ни ци изра жа ва ју паси ван став пре ма нади отпо ра нега -

тив ним поја ва ма, у источ ној Евро пи исме ва ју се кла сич на, пре ва зи ђе на и заста ре ла

пона ша ња у кул тур ним инсти ту ци ја ма, док се у Немач кој путем шока, пани ке,

гађења и мно го ради кал ни јих начи на код публи ке иза зи ва слич на реак ци ја у свр ху

иза зи ва ња све сти о исти ни.77 Волф Фостел, ина че мул ти ди сци пли нар ни умет ник,

дола зи до иде је деко ла жа, деструк тив ног чина, супрот ног кола жу; где уме сто кон -

струк ци је сабра них дело ва у јед но дело дола зи до уни ште ња мате ри ја ла цепа њем,

сече њем, спа љи ва њем, пре со ва њем мета ла, пре ма зи ва њем сли ка, фото гра фи ја, тек -

сто ва, пре ле пљи ва њем пла ка та дру гим пла ка ти ма (lace ra ted poster или „поце па ни

пла кат”) хемиј ске интер вен ци је у исту свр ху – с циљем „раз во ја све сног и кри тич -

ког усва ја ња ствар но сти”,78 то јест пози вом на реак ци ју на засле пљи ва ње сло бод не

мисли савре ме ног чове ка нега тив ним иза зо ви ма циви ли за ци је. Деко лаж чак поста -

је име и гру пе, са седи штем у Кел ну, у којој поред В. Фосте ла, делу ју и А. Капров,

Брехт, Кри сто и дру ги, и која орга ни зу је вели ки број хепе нин га, деко ла жа, чак и ТВ

хепе нин га и видео-арта. 

4.3.1. Флук сус и уло га Јозе фа Бој са

Неки од ових умет ни ка при па да ју и гру пи флук сус, која је изра зи то зна чај на

за сво је вре ме, првен стве но по сво јој мул ти ме ди јал но сти. Ова гру па, која се из

Немач ке про ши ри ла даље, ка Њујор ку и Јапа ну, при лич но агре сив но одри че не само

исто ри ју умет но сти већ и исто ри ју све та, стре ме ћи изра зи то ка уки да њу гра ни ца

изме ђу умет но сти и сва ко днев ног живо та. Г. Маци у нас, осни вач флук су са, на дада -

и стич ки начин стре ми ка „очи шће њу све та од бур жо а зне зара зе”,79 као и ка анти -
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умет нич ком карак те ру гру пе, кoja у убе ђе њу о могућ но сти да заи ста изме ни хије -

рар хи ју, рав но те жу и моћ у умет нич ком све ту, цинич но одба цу је и про во ци ра инсти -

ту ци је, ели ти зам и „висо ку умет ност”, с циљем при бли жа ва ња умет но сти широ ким

маса ма.80 Тако се флук сус осла ња на публи ку као уче сни ка у евен ту ал ном исхо ду

умет нич ког про јек та, који би тре ба ло да наста не спон та но, без пла на, што опет даје

пред ност ства ра лач ком чину, а не гото вом умет нич ком делу, пре ма коме се одно си

као пре ма гото вом про из во ду, то јест нега тив но. Често дефи ни сан и као интер ме -

ди ја, овај покрет ује ди њу је раз не умет нич ке меди је свог вре ме на, од пер фор ман -

са, нео да да и стич ке музи ке, визу ел них умет но сти, архи тек ту ре, дизај на, чак и

литерату ре. 

Вели ки број екс пе ри мен тал них умет ни ка тог вре ме на, као што су и Јозеф Бојс,

Дик Хигинс, Нам Џун Пајк и дру ги, уче ство ва ли су у флук сус-про јек ти ма. 

Јозеф Бојс је врло спе ци фич на лич ност у умет но сти XX века. Распон тех ни ка,

актив но сти, као и вре ме на у коме је дело вао као ства ра лац, јед на ко су обим ни. Од

тра ди ци о нал них тех ни ка, скулп ту ре, до инста ла ци ја, тео ри је, фило зо фи је, педа го -

шког рада, као и вре мен ски и про це сом одре ђе не „умет но сти акци је” (пер фор ман са

који гово ри о тера пиј ским еле мен ти ма умет но сти онда када се она бави пси хо ло -

шком, соци јал ном или поли тич ком про бле ма ти ком), овај умет ник у свим фаза ма свог

опу са нагла ша ва важност умет но сти као узви ше не и хума не. Нарав но, под овим

карак те ри сти ка ма Бојс под ра зу ме ва и соци јал но-поли тич ки анга жман, акци ју или

реак ци ју, јер умет ност је по њему начин живо та, еле мент сва ко дне ви це. Као и флук -

сус, Јозеф Бојс је под сна жним ути ца јем ради кал них иде ја и прак си дада и зма. 

Ино ва тив ни про јек ти с упо тре бом при род них мате ри ја ла, риту а ла, као и спе -

ци фич не сим бо ли ке, која нерет ко тема ти зу је дога ђа је из умет ни ко вог живо та, прак -

се су које је Бојс раз вио сара ђу ју ћи с гру пом флук сус. Опште је позна та при ча о

авион ској ката стро фи у току Дру гог свет ског рата, која је послу жи ла као извор ико -

но гра фи је и инспи ра ци је за мате ри ја ле који су поста ли асо ци ја ци ја на Јозе фа Бој са

– сало и филц. Почет ком шезде се тих годи на, умет ник почи ње да упо тре бља ва филц

у изра ди мањих обје ка та, у који ма је почео истра жи ва ти пси хо ло шке, так тил не и

сим бо лич ке карак те ри сти ке фил ца, који се, сам по себи, лако укла па у раз ли чи те

мате ри ја ле, упи ја ју ћи мно ге мате ри је као што су вода, масно ће, пра ши на, изо лу је
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звук и слич но. Његов објект Infil tra tion-homo gen for grand pia no из 1966. годи не, кла -

вир оба ви јен фил цом, нагла ша ва могућ ност ове мате ри је да оне спо со би музич ки

инстру мент, бло ки ра ју ћи његов звук. Оде ло од фил ца из 1970. годи не нуди посма -

тра чу топлу, заштит нич ку и пси хо ло шки уми ру ју ћу осо би ну мате ри ја ла. 

С дру ге стра не, сало, тј. маст, еле мент живо тињ ског поре кла, са сво јим раз ли -

чи тим обли ци ма сим бо ли ке и егзи стен ци је (као теч ност у топлом ста њу и чвр ста

мате ри ја при хлад ни јој тем пе ра ту ри), за Бој са сим бо ли зу је топлу, хао тич ну енер ги -

ју, а тиме и интен зив ну моћ пси хо ло шког ути ца ја. Тако умет ник у току шезде се тих

упо тре бља ва и маст, и посеб но су истак ну те њего ве инста ла ци је попут Fat Cha ir,

сто ли це са седал ним делом покри ве ним машћу, из 1964. 

Бакар, гво жђе и дру ги мета ли, мед, пче ли њи восак и тако даље, наро чи то током

поме ну те деце ни је, били су екс пе ри мен тал не тех ни ке који ма се Јозеф Бојс слу жио

с вели ким нагла ском на сим бо лу, умет ни ко вом лич ном или интер пре та ци ја ма антич -

ких кул ту ра, астро ло ги је и астро но ми је. Мед се нашао по први пут као Бој сов мате -

ри јал у пер фор ман су из 1965. годи не, Како обја сни ти сли ку мртвом зецу, у коме,

као што је позна то, умет ник врши обред риту ал ног пома за ња гла ве зеца медом и

зла том, под ути ца јем ста ро грч ке мито ло ги је и уло ге меда као спи ри ту ал не мате рије. 

Као алтер на тив ним агре гат ним ста њем меда, Бојс се кори стио и воском, ула -

зе ћи у вели кој мери у дета ље њего вог настан ка, самог живо та пче ла и њихо вог гра -

ђе ња кошни ца, пове зу ју ћи га и упо ре ђу ју ћи с орга ни за ци јом људ ског дру штва и

недо ста ци ма истог. 

Кроз цео свој опус, Јозеф Бојс одри цао је посве ће ност сим бо ли ма у одно су на

мате ри ја ле с који ма је радио, али ипак, ту и тамо потвр ђи вао је, напро тив, како сви

ови мате ри ја ли деле слич но физич ко и сим бо лич но зна че ње, иако оте ло тво ру ју раз -

ли чи те иде је.

Покрет флук сус, чији је про та го ни ста био Бојс, узди гао је умет ност момен та,

који је за нај бит ни ји еле ме нат акци ја њего вих умет ни ка. Реак ци је публи ке биле су

у распо ну од еуфо ри је до огор че ња на ову, прву интер ме ди јал ну умет нич ку прак су

од вре ме на дада и зма. Тако уло га самог Ј. Бој са у овом покре ту и даје и узи ма, то

јест про жи ма се и надо пу њу је међу соб ни ути цај уче сни ка. Глав ни циљ јесте да

умет нич ки објект пре ста не да егзи сти ра као нефунк ци о нал на, пасив на ствар, чији

је резул тат про да ја.
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Док хепе нинг пре и спи ту је исто ри ју, флук сус је, као што је поме ну то, одба цује,

стре ме ћи ка буду ћем; флук сус ана ли зи ра, док је хепе нинг пла ни ра про је кат оквирно,

са уче шћем импро ви за ци је (али и тако, рет ко забе ле жен, убр зо дово ди до поја ве

видео-арта, а хепе нинг пола ко узи ма нове фор ме); флук сус је акти ван, дина ми чан,

масо ван и агре сив но рево лу ци о на ран, ства ра про гла се, теа тар ске, музич ке, кому -

ника циј ске про јек те. Хепе нинг се тако данас дефи ни ше искљу чи во као исто риј ски

покрет који је обе ле жио умет ност шезде се тих годи на.81 Упр кос рас пра ва ма о кра ју

флук су са још кра јем седам де се тих годи на, сма тра се да, кроз никад пре ки нуто при -

спи ти ва ње умет но сти, њених дефи ни ци ја и појав них обли ка, он и даље тра је.82

Пер фор манс је облик умет нич ког изра жа ва ња који је у одре ђе ном сми слу

интим ни јег карак те ра, с тим да се чешће оди гра ва у одре ђе ном про сто ру и у

одређено вре ме. Публи ка овде нај че шће пра ти одре ђе ну акци ју умет ни ка, иако може

бити позва на и да уче ству је. Можда нај о чи глед ни ји раз лог из кога се пер фор манс

(с коре ни ма још у футу ри зму и дади) одр жао до данас јесте уло га про прат них меди -

ја – фото гра фи је, видео-арта (у тим слу ча је ви ма умет ник и не мора бити при су тан),

про прат ног зву ка са аудио-меди ја и слич но. Бит ни су еле мен ти вре ме на, места и

физич ко при су ство самог умет ни ка или меди ја, као и однос с публи ком. Од шезде -

се тих годи на, када се зва нич но уоб ли чио као умет ност, пер фор манс је један од израза

дема те ри ја ли за ци је објек та и тиме одба цу је и сли кар ство и скулп ту ру као сино -

ниме објект но сти. Након седам де се тих годи на, при ме тан је пораст умет ни ка пер -

фор ман са у земља ма Источ ног бло ка (у Југо сла ви ји и Пољ ској и рани је), без обзира

на нега ти ван став вла да истих зема ља, да би с рас па дом соци ја ли зма про цве тао све

до Кубе и Кине. Почет ком ХХI века пер фор манс је, у ери интер не та, постао врло

пого дан меди јум за пре но ше ње пору ка и иде ја на нај у да ље ни ја места – пошто је

пре вас ход но визу е лан, не посто ји потре ба за пре во дом.83 Исто тако, и вели ка про -

ме на уло ге музе ја после 2000. годи не, ишла је у сусрет пер фор ман су – који је постао

и део исто ри је умет но сти. Мно ги музе ји од тада одва ја ју или гра де про сто ре који

омо гу ћу ју изво ђе ње ове врсте умет но сти, са сала ма које при ма ју вели ки број

публике, ауди то ри ју ми ма за пер фор ман се и слич но. На бије на лу у Њујор ку 2005.
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годи не, по први пут, фести вал је посве ћен визу ел ној умет но сти пер фор ман са.84

После тога пер фор манс је инте гри сан и у дру ге умет нич ке инсти ту ци је, све до

мањих гра до ва, уни вер зи тет ских гале ри ја и слич но.

Инста ла ци ја као израз умет но сти којим се слу же мно ги пост мо дер ни умет ни -

ци тако ђе је вид кон цеп ту ал них умет но сти, то јест овде се, тако ђе, пажња уде љу је

иде ји и иску ству чула публи ке, него завр ше ном умет нич ком делу као „про дук ту”.

Тако тро ди мен зи о нал ни објек ти фор ми ра ју однос с про сто ром, обич но затво ре ним,

ути чу ћи на њега спе ци фич но шћу сво је при ро де. Тиме је пове за на с гале ри ја ма, музе -

ји ма, чак и при ват ним или отво ре ним про сто ри ма. Публи ка има могућ ност да се

кре ће у окви ру ових про сто ра и дожи ви умет нич ко дело путем доди ра, мири са, зву -

ка или слич ног. Иако се раз ви ла седам де се тих годи на, коре ни карак те ри сти ка инста -

ла ци је су мер цо ви Кур та Шви тер са, као и Диша но ви реди меј ди; тако ђе и сам дизајн

енте ри је ра могао би се узе ти у обзир. Алан Капров је педе се тих кори стио израз

„окру же ња” или „про сто ри” (енг. Envi ron ments) за сво је енте ри је ре; изра зи „умет -

ност про јек та” и „при вре ме на умет ност”85 тако ђе су рани поку ша ји опи са ове праксе.

Инси сти ра се на вре мен ски нетрај ној кара ке ри сти ци инста ла ци ја која не дозво ља -

ва моме нат трај ног, завр ше ног умет нич ког дела, иако су оне доку мен то ва не фото -

гра фи јом, фил мом и слич ним – што је омо гу ћи ло да овај вид умет нич ког изра за

опста не и вели ки број умет ни ка бави се инста ла ци јом и данас. Нарав но, до данас су

се раз ви ја ле и раз не њене фор ме као што су интер ак тив на инста ла ци ја, веб-инста -

ла ци ја, диги тал на, мобил на, елек трон ска и дру ге. У послед њих пар деце ни ја, техно -

ло ги ја даје умет ни ци ма шири него икад про стор истра жи ва ња; данас филм, звук,

видео и диги тал ни меди ји омо гу ћу ју још раз ли чи ти је фор ме интер ак тив них инста -

ла ци ја.

У пост мо дер ној умет но сти, интер ди сци пли нар ност покре та наста лих после

Дру гог свет ског рата дала је умет ни ци ма избор и да, истра жу ју ћи, инте гри шу данас

број не у мет нич ке прак се; тако је често неја сна раз ли ка и слич ност изме ђу тер ми на

„про ши ре ни меди ји” или „више ме диј ска умет ност”86 (енг. Mixed media) и мул ти ме -

ди јал них тех ни ка, нај че шће због слич но сти у нази ви ма на енгле ском јези ку. Ако кре -
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не мо од више ме диј ске умет но сти, сам назив гово ри о могућ но сти упо тре бе свих

посто је ћих фор ми визу ел не умет но сти, с тим да су у умет нич ком делу упо тре бље -

не две или више, као раз ли чи ти јези ци изра жа ва ња, који зајед но ства ра ју не посто -

је ће, већ нове умет нич ке објек те. Често се при ме ње не тех ни ке ређа ју сло је ви то по

под ло зи, некад с кола жним карак те ри сти ка ма,87 а често с резул та том сли ке наста ле

од спа ја ња разних кла сич них и модер них меди ја. Често ову тех ни ку „огра ни ча ва”

плат но као под ло га. Ипак, не ради се увек о искљу чи во тех нич ком спа ја њу више

меди ја, него и о ства ра њу новог начи на кому ни ка ци је с умет нич ким делом, као и

дела с публи ком. Мул ти ме ди ја, с дру ге стра не, као шири појам, не само да укљу чу -

је све обли ке визу ел них него и дру гих умет но сти, лите ра ту ру, дра му, плес и слич но.

Мул ти ме ди јал на умет ност не при зна је гра ни це нити пра ви ла. 
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5. УТИ ЦАЈ СОЦИ О ЛО ШКО-ИСТО РИЈ СКИХ ФАК ТО РА НА НАСТА НАК 

И РАЗ ВОЈ АВАН ГАРД НЕ И ПОСТ МО ДЕР НИ СТИЧ КЕ 

УМЕТ НО СТИ

5.1. Соци о ло шко-исто риј ски ути цај ХIХ века

Цео ХIХ век пред ста вља јед но сасвим ново доба у одно су на дота да шњу исто -

ри ју све та – инду стриј ско доба. Осам на е сти век про све ти тељ ства и инду стриј ске

рево лу ци је отва ра вра та вре ме ну које ће ути ца ти на дру штво и сва ко дне ви цу, а тиме

и на умет ност. Слич но као и у вре ме рене сан се, код обра зо ва них људи се буди инте -

ре со ва ње за сагле да ва ње дру штва, при ро де, исто ри је, пси хо ло ги је и дру гих еле ме -

на та и нау ка из раз ли чи тог угла од дота да шњег – с потре бом за екс пе ри мен том и

чиње ни ца ма као осно вом дола же ња до раци о нал них обја шње ња. Крај ХVIII века

доно си бур не пре о кре те у хије рар хи ји дру штва; Фран цу ска рево лу ци ја нај и зра зи -

ти је ути че на већи ну европ ских дру шта ва и тиме гра ђан ска кла са доби ја сасвим ново

место, гото во сасвим заме нив ши нека да шње место ари сто кра ти је. 

Умет ност се, као и у вре ме рене сан се, нано во окре ће надах ну ћу анти ком, делом

због мно го број них откри ћа у обла сти архе о ло ги је, а и иден ти фи ку ју ћи се усред тада -

шње постре во лу ци о нар не поли тич ке кли ме с поду да ра ју ћим иде ја ма и тема ма.

Напо ле о но ви рато ви иза зи ва ју и сло бо дар ски и наци о нал ни дух и отпор. У сли кар -

ству су при мет не теме савре ме не исто ри је (Ж. Л. Давид, Џ. Трам бул, А. Ж. Грос и

дру ги),88 вели ча ње лич но сти. Врло брзо јавља се и нова инсти ту ци ја – наци о нал ни
музеј. У лите ра ту ри и музи ци ово је доба роман ти зма, сво је вр сне аван гар де свог

вре ме на, прав ца који се супрот ста вља ново у ста ље ном порет ку, издва ја ју ћи инди ви -

ду а ли зам насу прот кон вен ци ја ма, који екс пе ри мен ти ше с тема ма, кри ти ку је, одри -

че се, дра ма ти зу је, скан да ли зу је (Џ. Бај рон, П. Шели, М. Љер мон тов, А. Пушкин, у
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музи ци Л. ван Бето вен и мно ги дру ти). Мно ги умет ни ци нео кла си ци зма, тако ђе, тра -

же нов израз, ком по зи ци ју, тех ни ку, нов начин визу ел не кому ни ка ци је којим желе

изра зи ти сво је лич не иде је (Т. Жери ко, Ф. Гоја, К. Д. Фри дрих, Е. Дела кроа и дру -

ги). Исто тако, пеј заж као тема дожи вља ва тран сфор ма ци ју и екс пе ри мент, сада неза -

ви сан од ари сто крат ског нару чи о ца; роман ти чар ски пеј заж почи ње садр жа ти лич ну

духов ну и емо тив ну црту (К. Д. Фри дрих и Џ. Кон стабл, на при мер). Код Тар не ра

види мо огром ну рево лу ци ју у тех ни ци, про сто сје ди ње не све иде је роман ти зма у

дина мич ним ком по зи ци ја ма све тло сти, боје, поте за, кон тра ста, изоб ли че ња или

неста ја ња фор ми у атмос фер ској пер спек ти ви гото во до пот пу не апстрак ци је. 

Како се бли жи сре ди на ХIХ века, инду стриј ско доба с либе рал ним капи та ли -

змом и новим бур жо а ским, кла сним дру штвом, ста би ли зо ва ло се, успо ста вив ши и

изу зет но стро ге дру штве не нор ме у сва ко днев ном живо ту и међу људ ским одно сима.

У раз ви је ним земља ма врху нац је коло ни ја ли зма, који опет иза зи ва инте ре со ва ње

за Ори јент; у умет но сти, ори јен тал не теме пове за не су код неких ауто ра са оста ци -

ма роман ти чар ског тра га ња за тајан стве но шћу пеј за жа и сло бо дар ским иде ја ма

(Дела кроа), док код дру гих дру штво, с мањ ком емпа ти је, ути че сте ре о тип ским „хри -

шћан ским” ста вом поко ра ва ња дивљег и непо зна тог, те има мо или егзо тич ност Ори -

јен та у дели ма Енгра или пор тре те африч ких робо ва или аме рич ких Инди ја на ца.89

Након одре ђе ног вре ме на, поја вљу ју се и пре ра фа е ли ти, с иде јом рефор ме у умет -

но сти, одби ја ју ћи више ве ков ни ака дем ски начин пред ста вља ња еле гант них поза,

помод них тема и хар мо нич них ком по зи ци ја, иако задр жа ва ју ћи миме зис у начи ну

сли ка ња. Пре ра фа е ли ти теже изра жа ва њу пра ва умет ни ка да одлу чу је на који сли -

кар ски начин и којим иде ја ма и тема ма ће се бави ти, и иза зи ва ју огро ман отпор бри -

тан ске вик то ри јан ске јав но сти, али касни је ути чу на Вили ја ма Мори са и његов

покрет Arts and Crafts, као и на област дизај на. Могло би се рећи да се упо ре до с

инду стри ја ли за ци јом у ХIХ веку рађа ју и рево лу ци о нар ни покре ти, усред врло

ригид ног дру штва.

Раз вој фото гра фи је, која се поја ви ла у четвр тој деце ни ји XIX века, почи ње да

мења однос умет ни ка ка миме зи су; тако ђе, када је она поста ла доступ на широ кој

попу ла ци ји, као нови на инте ре сант ни ја је и за пор тре ти са ње, као и за дру ге теме. У

међу вре ме ну, после врхун ца импе ри ја ли стич ког доба у коме је број сиро ма шних

порас тао до огром них раз ме ра, дола зи до инте ре со ва ња умет ни ка за теме урба ног

ужа са и поме ра ња на теме оних уне сре ће них и бед них. У исто вре ме окол но сти рађа -
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ју и соци јал ни и поли тич ки акти ви зам. У умет но сти се, после Доми јеа, овим тема -

ма посеб но посве тио и Г. Кур бе, и реа ли зам, који тако ђе није добро до шао у ака дем -

ским инсти ту ци ја ма. Kурбе исто тако узи ма уче шће и у Пари ској кому ни, што је

назна ка поја ве нових уло га умет ни ка и аван гард не карак те ри сти ке – поли тич ког

анга жма на умет ни ка. И у фран цу ској пое зи ји тог вре ме на при сут на је карак те ри -

сти ка отпо ра уста ље ном бур жо ар ском систе му, тежња за сло бо дом у лич ном као и

јав ном живо ту умет ни ка („укле ти песни ци” – Бодлер, Вер лен, Малар ме, Рем бо и

дру ги). Малар ме поку ша ва про ме ни ти језик пое зи је, Рем бо сим бо ли ком, сна гом и

апстра хо ва њем речи оста вља огро ман печат у књи жев но сти. Тер мин умет ни ка-бое -

ма наста је у то вре ме; облик про те ста који је могућ у ригид ном дру штву ХIХ века

(с тим да се избег ну пре те ри ва ња, чији су резул тат стро ге казне држав них инсти ту -

ци ја – про го ни, хап ше ња и слич но) – ста тус сло бод не лич но сти и ства ра о ца, који

умет ност ства ра „ради умет но сти”, живи про ми ску и тет но, неу ред но, упо тре бља ва

алко хол и опи ја те, и одба ци ва ње од стра не дру штва и ака дем ских инсти ту ци ја га не

може уни шти ти. Из овог окви ра изра ња ју прве поја ве које се могу иден ти фи ко ва ти

с аван гар дом.

Убр зо се поја вљу ју импре си о ни сти, чија умет ност потре са ака де ми зам огром -

ним одсту па њем ком по зи ци ја с волу ми но зним фор ма ма, пло ха ма, широ ким поте зи -

ма, титра ју ћим и сме лим ком би на ци ја ма боја, избо ром тема. Импре си о ни сти су се

одва жи ли да зау зму Салон, што је неве ро ват но сме ло. Исто тако, ови умет ни ци су

прва гру па која се почи ње зала га ти за пра ва умет ни ка, успо ста вља њем првих поку -

ша ја син ди кал не сарад ње. C при бли жа ва њем кра ја ХIХ века, дру штво пола ко почи -

ње да мења начин пер цеп ци је. 

После имре си о ни ста, сим бо ли зам и постим пре си о ни зам, као још ради кал ни -

ји прав ци, истра жу ју и дола зе до нових стра те ги ја у сли кар ским тех ни ка ма, а посеб -

но у ком по зи ци ји. Тра ди ци о нал не дру штве не нор ме сла бе; умет ни ци се удру жу ју

изван ака дем ских инсти ту ци ја и фор ми ра ју удру же ња, раз ма тра ју ћи зајед нич ке иде -

је, есте тич ке као и поли тич ке, соци о ло шке, еко ном ске; исто тако раде на шире њу

тих иде ја неза ви сним зајед нич ким изла га њем. Бег из гра до ва као сим бо ла инсти ту -

ци ја, у вре ме урба ни зма, ути че на поја ву првих сли кар ских коло ни ја. Тако се упра -

во у вре ме постим пре си о ни зма, као што је већ поме ну то, у умет но сти издва ја ју

назна ке стру ја које ће про ме ни ти ХХ век – екс пре си ја, фан та зи ја и апстрак ци ја.90
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5.2. Од ХХ до ХХI века: дру штво и умет ност

Kрај XIX и поче так ХХ века доне ли су изме не које су зау век про ме ни ле дру -

штво. Већ након вели ких изу ма с кра ја XIX века, као што су елек трич на стру ја, ренд -

ген, теле граф, елек тро маг нет ни тала си, ради јум, од којих су они прво на ста ли поно -

сно при ка за ни на Међу на род ној изло жби у Пари зу 1889. годи не,91 Евро пом вла да

одре ђе ни опти ми зам. После Фран цу ско-пру ског рата 1870/1871, све том вла да мир

све до 1914. годи не. Моћ не држа ве су се учвр сти ле у току XIX века, ино ва ци је у

тран спор ту и све ту заба ве омо гу ћу ју бога ти јим кла са ма хедо ни зам, што чини иско -

ра ке у оби ча ји ма сва ко днев ног живо та у одно су на патри јар хал ни дота да шњи начин

дефи ни са ња мора ла. У исто вре ме, одсу ство ва ње мно гих људ ских пра ва дово ди до

пора ста инте ре со ва ња мно го број не рад нич ке кла се за соци ја ли стич ке иде је. Сама

смрт кра љи це Вик то ри је 1901. годи не92 отпу шта патри јар хал ни при ти сак и насту па

тако зва на La Bel le Epo que. Дру ги талас инду стриј ске рево лу ци је се наста вља, с изу -

ми ма у обла сти хеми је, меди ци не, теле ко му ни ка ци ја, тран спор та и тако даље. Попу -

ла ци ја Евро пе расте. Осим што се шире соци ја ли стич ке акци је, наста ју и покре ти

за жен ску еман ци па ци ју. Тако је и умет ност свих жан ро ва дожи ве ла вели ку екс пан -

зи ју; кул тур ни живот је постао досту пан свим кла са ма. У Немач кој, Бел ги ји, Аустро -

у гар ској, брзо се шире ћи, јавља се опти ми стич ки умет нич ки замах сеце си је, која

стре ми ка про гре сив ним сти ло ви ма у умет но сти и одва ја се од тра ди ци о нал них

умет нич ких покре та. Сеце си ја је допри не ла, изме ђу оста лог, и изве сној мери изјед -

на ча ва ња „висо ке умет но сти” с при ме ње ном, као што се и лите ра ту ра отва ра новим

жан ро ви ма, на при мер попу лар ној лите ра ту ри.

Сло бо дан дух послед ње деце ни је XIX и прве XX века, као и пре о ста ле репре -

си је и неправ де у дру штве ном живо ту отва ра ју пут аван га рд ним покре ти ма да се

поја ве на екс пло зи ван начин, с број ним и огром ним ино ва ци ја ма у умет нич кој прак -

си, на осно ва ма које су при пре ми ли њихо ви прет ход ни ци у XIX веку. До почет ка

Вели ког рата овај бунт има опти ми стич ке црте, вели ки замах фови ста, куби ста и

немач ких екс пре си о ни ста под стрек нут је брзим ино ва ци ја ма у тех ни ци; они за крат -

ко вре ме оства ру ју вели ке кора ке у умет но сти. И онда запо чи ње рат, који зау век мења

не само дру штво него и умет ност. Суро вост Првог свет ског рата, зло у по тре ба тех -
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нич ких достиг ну ћа која исти че и деструк тив ност људ ске при ро де, као и број жрта -

ва, доно се оча ја ње и песи ми зам, те и у умет но сти зами ру прве аван гар де, оста вив -

ши ути цај на наред не, које су песи ми стич ке и деструк тив не – дада и зам, футу ри зам,

нова објек тив ност и дру ге. Ови покре ти опет из песи ми зма и ути ца ја прет ход них

аван гар ди црпе моти ва ци ју за једин стве не ино ва ци је и тео ри је које ће ути ца ти на

умет нич ке прав це све до данас. Песи ми зам дово ди до интен зив ни јег пре и спи ти ва -

ња и ради кал ни јег одба ци ва ња тра ди ци о нал ног, пре но се ћи деструк ци ју у физич ки

екс пе ри мент у умет но сти, који рађа нове умет нич ке фор ме.

Пери од изме ђу Првог и Дру гог свет ског рата у Евро пи обе ле жен је еко ном -

ским кри за ма од после ди ца рата, као и касни је након кра ха њујор шке бер зе 1929.

годи не. Тако ђе, соци јал ни аспект живо та дожи вља ва вели ку про ме ну, од новог ста -

ту са жене, омла ди не, тра ди ци о нал не поро ди це, моде, до поли ти ке. Рас па ла су се

више ве ков на цар ства и наста ли нови обли ци држа ва. С јед не стра не јача ју десни -

чар ски покре ти, који ће за крат ко вре ме дове сти до новог рата. С дру ге стра не, Окто -

бар ска рево лу ци ја пре о бра жа ва Руси ју (у којој се из опти ми стич ког зано са који је

за кра так пери од од десе так годи на дао кон струк ти ви зам, супре ма ти зам, фото монта -

же, кон тра ре ље фе, сте пе на сте сти хо ве Маја ков ског, илу зи ју о сло бо ди ства ра ла штва,

сло бо да у умет но сти гуши под Ста љи но вим тота ли та ри змом). Мно ги европ ски умет -

ни ци одла зе у Аме ри ку у ово вре ме и делом аван гар да и даље живи тамо. У Аме ри -

ци, која није осе ти ла у зна чај ној мери после ди це Првог свет ског рата, стил арт-деко

одра жа ва деко ра тив ни и без бри жни дизајн наме њен кон зу мер ском дру штву. Али и

тамо, 1929. годи на озна ча ва крај „злат ног доба”.

Дру ги свет ски рат оди гра ва се, тако ђе, нај ве ћим делом у Евро пи, која је након

њего вог кра ја разо ре на, и после рат ни умет нич ки покре ти почи њу да се јавља ју у

Аме ри ци. Апстракт ни екс пре си о ни зам је први пра вац који цен тар умет но сти пре -

но си из Пари за у Њујорк. Затим, у истом гра ду, доду ше пара лел но и у Лон до ну,

наста је поп-арт деце ни ју после. Aмеричко после рат но дру штво дожи вља ва огро ман

еко ном ски про спе ри тет. Хлад ни рат ства ра поли тич ки кон зер ва тив ну кли му уз ста -

би лан, изра зи то мате ри ја ли стич ки и кон зу мер ски начин живо та, мас-меди је, холи -

вуд ске спек та кле и попу лар ну кул ту ру. Умет ност на те поја ве одго ва ра исто риј ски

пред ви ди во, то јест попут првих аван гар ди у првој деце ни ји XX века – револ том.

Поп-арт се уз то и кори сти сим бо ли ма масов не кул ту ре, окре ћу ћи их ка дру га чи јој
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сим бо ли ци – одри ца њу хије рар хи је у кул ту ри; сво јим при сту пом, тех ни ка ма и новим

мате ри ја ли ма они дају публи ци естет ски обли ко ва не сим бо ле масов не кул ту ре и

трач-рубри ка. 

Сре ди ном шезде се тих дога ђа се низ бур них про ме на које накнад но, гло бал но

мења ју дру штво, морал, поли ти ку, људ ска пра ва. Хлад ни рат, космич ка ера, Вијет -

нам, испли ва ва ње суп кул ту ре на повр ши ну, Бер лин ски зид, Пра шко про ле ће... За

умет ност као и за дру штво од пре суд ног је зна ча ја вели ки револт у Аме ри ци у дру -

гој поло ви ни ове деце ни је, про тив вла да ју ћег либе ра ли зма, мате ри ја ли зма и кон зер -

ва тив но сти дру штва; ово је ство ри ло кон тра кул ту ру која је покре ну ла дру штве ну

рево лу ци ју и про ши ри ла је на цео запад ни свет, про кла му ју ћи анти рат не про те сте,

бор ба за људ ска пра ва – про тив раси зма, хомо фо би је, дру ги талас феми ни зма, сек -

су ал на рево лу ци ја, дро ге, нове леви чар ске пар ти је и тако даље. Свет кул ту ре се мења

исто вре ме но – у музи ци је при су тан рок, поп, соул, блуз, пси хо де лич ни рок, свет

фил ма се дра стич но мења, крше ћи соци јал не табуе попут наси ља и сек са, у Аме ри -

ци као и у Евро пи. 

Поја ва кон цеп ту ал не умет но сти шезде се тих годи на у јеку дру штве ног пре о -

кре та нуди иде је и тума че ња уме сто гото вих умет нич ких дела. Вре ме у коме се

појављу је пого ду је више него ика да поку ша ји ма истра жи ва ња изван дота да шњих

гра ни ца, наро чи то у погле ду нових умет нич ких прак си и мате ри ја ла. Врло агре сив -

но напа да ју се тра ди ци о нал не инсти ту ци је, хије рар хи ја у умет но сти, поли тич ка и

дру штве на пита ња; тех но ло шки про грес убр зо омо гу ћу је ком би на ци ју нових меди -

ја у умет нич ким про јек ти ма. Кон цеп ту ал на умет ност, која се изра жа ва и кроз фото -

гра фи ју, инста ла ци ју, видео-умет ност или пер фор манс, одр жа ла се до данас. 

Осим тога, мно штво „нео- и пост- покре та”, осва ну ло је након шезде се тих.

Када погле да мо седам де се те годи не, види мо и повра так сли ци на плат ну, реак ци ју

на кон цеп ту ал ну умет ност. Нови субјек ти ви зам се вра ћа фигу ра ци ји (Д. Хок ни),

нео ек спре си о ни зам се усред сре ђу је на све оне вред но сти којих се модер ни зам одре -

као, на емо ци је, нара ци ју, сим бо ли зам и фигу ра ци ју; у Немач кој је, нарав но, под

ути ца јем немач ког екс пре си о ни зма, затим фови зма (Г. Рих тер, Г. Базе лиц, М. Лу -

перц); поста је интер на ци о на лан; у Ита ли ји под нази вом тран са ван гар да, чије се

при ста ли це (С. Чиа, Е. Кучи, Ф. Кле мен те и дру ги) и у току осам де се тих и деве де -

се тих годи на, инспи ри са не углав ном сим бо ли змом, фови змом, али и футу ри змом,

над ре а ли змом и куби змом, зани ма ју за теме од рели ги о зних до реа ли стич ких и има -

ги нар них пор тре та, але го риј ских сце на и др., с јар ком пале том. Покрет се про ши -
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рио након исту па ња ових умет ни ка на Вене ци јан ском бије на лу 1980. годи не.93 Кра -

јем осам де се тих јавља се и нео поп-арт , koји је адап ти рао иде је поп-арта на дру штво

свог вре ме на, инспи ри шу ћи се Е. Вор хо лом. Умет ни ци попут К. Фрич и Џ. Кун са

кори сте се мас-меди ји ма и кичем да би при ву кли пажњу на кри ти ку дру штва. На

пре ла ску у нови миле ни јум, кон тра верз ни бри тан ски ста ки зам (stuc kism), про гла -

ша ва ју кон цеп ту а лу „сте рил ном” и, тако ђе, про кла му ју повра так фигу ра тив ном сли -

кар ству; одр жа ва ју огро ман број изло жби широм све та, те ути чу на исто ми шље ни -

ке попут лај пци шке шко ле.94

Упо ре до, првих годи на ХХI века поја вљу је се умет ност про јек ци је (pro jec tion

map ping, video map ping, spa tial aug men ted rea lity),95 кoja помо ћу ком пју те ри зо ва не

тех но ло ги је про јек то ва ња кори сти повр ши не – зидо ве, дрве ће и слич но, на које

пројек ту је умет ност као завр ше ни про из вод, али која се под ути ца јем тек сту ре

подло ге дефор ми ше и даје оптич ке и дру ге ефек те (умет ни ци П. Буро ни, Ф. Варини,

Џ. Стајн камп и дру ги). Ком пју тер ска умет ност (digi tal art, inter net art, soft wa re art,

com pu ter grap hics),96 за коју тер мин посто ји још од шезде се тих годи на, данас обје -

ди њу је више уоби ча је них ком пју тер ских умет нич ких фор ми, као што је декон струк -

ти ви стич ка архи тек ту ра и дру ге. 

У XXI веку визу ел на кул ту ра као интер ди сци пли нар ни и мул ти кул ту рал ни

при ступ ана ли зи кому ни ка ци је, умет нич ким сред стви ма испи ту је раз не соци о ло шке

и поли тич ке еле мен те и вред но сти, зала зе ћи у обла сти нау ке, духов но сти, кон зу мер -

ске кул ту ре, поли ти ке, и раз не обли ке попу лар не кул ту ре (теле ви зи ју, филм, дизајн

и тако даље). Визу ел ни умет ни ци и даље испи ту ју нове меди је и кон цеп те и не одва -

ја ју стрикт но висо ку умет ност од попу лар не кул ту ре. Гло бал на карак те ри сти ка

визуел не кул ту ре данас омо гу ћу је умет ни ци ма да про мо ви шу иде је и пока зу ју сво -

ја дела путем интер нет-стра ни ца, да посе ду ју соп стве не веб-стра ни це, пра ве онлајн-

про јек те, вир ту ел но изла жу сво ја дела. У новом миле ни ју му умет ност је, тако ђе, и

јав на, кроз сарад њу умет ни ка, архи те ка та и инже ње ра, ства ра ју ћи тако нове умет -

нич ке лока ци је, нове фор ме, а тиме и нове свр хе ове интер ди сци пли нар но сти.
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6. AВАНГАРДЕ И НЕО А ВАН ГАР ДЕ НА НАШИМ ПРО СТО РИ МА:

ОД ПОЧЕТ КА ХХ ДО ПОЧЕТ КА ХХI ВЕКА

6.1. Поја ва првих аван гар ди

Поче так ХХ века ство рио је у Срби ји погод ну кли му, тло спрем но за поја ву

дома ћих аван гар ди, које су обе ле жи ле сли кар ство изме ђу два рата. 

Сам поче так века доче кан је у јед ном ста бил ном гра ђан ском дру штву, у коме

већ посто ји раз ви јен и разно вр стан кул тур ни живот, кон так ти с ино стран ством, музе -

ји, позо ри шта, библи о те ке (сам Народ ни музеј осно ван је 1844. годи не, Народ но

позо ри ште 1868, а пре Народ не библи о те ке, наста ле 1932. годи не, у Бео гра ду је већ

1815, годи ну дана након Вуко вог обја вљи ва ња Писме ни це серб ско га јези ка, осно ва -

на прва држав на библи о те ка при Кња жев ској срп ској кан це ла ри ји, а уско ро су сле -

ди ле и дру ге97). Умет ни ци се у ово вре ме шко лу ју у Бечу, Пари зу или Мин хе ну и

нај и стак ну ти ји од њих кра јем века дали су вели ка дела срп ског реа ли зма (Паја Јова -

но вић, Урош Пре дић, Ђор ђе Крстић, Мар ко Мурат, Ђор ђе Мило ва но вић и дру ги).

У пери о ду од 1904. до 1918. годи не, у срп ском сли кар ству при ме тан је ути цај

фран цу ских умет нич ких токо ва, и то углав ном импре си о ни зма, с којим су се умет -
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ни ци попут Наде жде Петро вић, Косте Мили ће ви ћа, Зоре Петро вић, Мила на Мило -

ва но ви ћа, Ристе и Бете Вука но вић, сусре ли при ли ком сту ди ја у ино стран ству и при -

ме њи ва ли ефек те све тло сти, боја, фор ми и поте за на раз ли чи те моти ве. Ово је прво

при бли жа ва ње сли кар ства у Срби ји модер ним токо ви ма.98

Већ 1904. годи не осно ва но је и прво, нај ста ри је удру же ње умет ни ка у Срби ји

Лада. Осни ва чи – Урош Пре дић, Ђор ђе Јова но вић, Риста и Бета Вука но вић, Мар ко

Мурат, Петар Убав кић, Симе он Рок сан дић и Наде жда Петро вић, орга ни зо ва ли су и

Прву југо сло вен ску умет нич ку изло жбу у Бео гра ду убр зо након тога, а прва изло -

жба гру пе одр жа на је 1906. годи не. Инте ре сант но је и то да је гру па има ла сво је

„огран ке Ладе” и у Хрват ској, Бугар ској и Сло ве ни ји. Касни је, у међу рат ном перио -

ду, гру па је оку пља ла углав ном мин хен ске ђаке, као и умет ни ке који су него ва ли тра -

ди ци о на лан при ступ сли кар ству.99

После Првог свет ског рата Сеза нов ути цај интен зив но про ди ре међу сли ка ре

у Срби ји, а убр зо и ути цај куби зма и ана ли тич ког, а затим син те тич ког посма тра ња

фор ме, и дела Мила Милу но ви ћа, Саве Шума но ви ћа, Јова на Бије ли ћа, Зоре Петро -

вић, Мила на Коњо ви ћа и дру гих почи њу наго ве шта ва ти нов однос пре ма фор ми, то

јест ово је вре ме поче та ка аван гар ди у Срби ји. Вре мен ски, могло би се рећи да је

аван гард ни екс пе ри мент у срп ској умет но сти отпо чео око 1918. годи не – у вре ме

раз ви је них аван гар ди у оста лим европ ским земља ма – али ово је први пут да се одре -

ђе ни умет нич ки пра вац у Срби ји поја вљу је (гото во) исто вре ме но кад и у умет ничким

цен три ма Евро пе, а не након пар деце ни ја као, на при мер, роман ти зам у књижев но -

сти. Ово гово ри, нарав но, о оса вре ме њи ва њу и раз во ју земље, као и о посто ја њу

инте лек ту ал не ели те у вре ме изме ђу два рата.

Три де се тих годи на, с новим аван гард ним покре ти ма, и над ре а ли зам се поја -

вљу је као ути цај на срп ску књи жев ност, а исто тако и умет ност. Миле на Павло вић
Бари ли, Мар ко Ристић и Алек сан дар Вучо, сва ко на свој начин, испо ља ва ли су свој

однос ка несве сном, тра га ју ћи за новим вред но сти ма у умет но сти. М. Ристић и Алек -

сан дар Вучо почи њу се бави ти кола жом, кори сте ћи нађе не пред ме те, док Ване Бор

изра ђу је сво је фото гра ме.100 Ово је поче так поја ве објек та, то јест тро ди мен зи о нал -

них еле ме на та у умет нич ким дели ма, не без позна ва ња, на при мер, дела Кур та Шви -

тер са, Мар се ла Диша на и оста лих умет ни ка дада и зма.
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Гото во у исто вре ме, коло ри стич ки екс пре си о ни зам Зоре Петро вић и Наде -

жде Петро вић, под ути ца јем Оска ра Коко шке и дру гих екс пре си о ни стич ких тех -

ника гру пе „Пла ви јахач”, изра жа ва ју сна жне емо ци је кроз енер гич ни потез,

пастуозност, боју и све тло, ожи вља ва ју ћи њима раз ли чи те моти ве. Ове две умет ни -

це, зајед но с Љуби цом Сокић, чине прве три жене срп ске аван гар де.

Поме нув ши фото гра ме и нађе не пред ме те М. Ристи ћа и А. Вуча, изу ме дада -

и зма, не забо ра ви мо да је овај облик аван гар де на нашим про сто ри ма имао један

кра так, али интен зи ван пери од, као и две бит не гру пе – оку пље не око часо пи са

Зенит и Дада Танк, као и дво ји цу песни ка, Дра га на Алек си ћа и Љубо ми ра Мици ћа,

као њего ве нај ак тив ни је уче сни ке. 

Дра ган Алек сић упо знао се с дада-покре том као сту дент у Пра гу и с поврат -

ком у Загреб 1921. годи не писао је о кон цеп ту и пред став ни ци ма овог прав ца у ново -

о сно ва ном часо пи су за кул ту ру и умет ност Зенит, који је изла зио од 1921. до 1926,

у почет ку у Загре бу, али се убр зо сели у Бео град.101 Уред ни ци Зени та били су Љубо -

мир Мицић и Бран ко Пољан ски (тако ђе и Иван Гол и Бошко Токин), који су допри -

не ли покре ту назва ном зени ти зам. 

Зени ти зам се може ока рак те ри са ти као еклек ти чан аван гард ни покрет који је

дело вао два де се тих годи на у Кра ље ви ни СХС, пру жа ју ћи се и на поље дру штве не и

поли тич ке делат но сти. Покрет је изра жа вао тежњу ка већем акцен ту на наци о нал -

ној кул ту ри, као и иде је о соп стве ним, једин стве ним црта ма исте, уте ме ље не на новој

умет но сти, која би као спе ци фич на могла да се пове же с европ ским аван гар да ма. У

мани фе сту зени ти зма Љ. Мицић пан сла ви стич ки наја вљу је „нови Бал кан” који

супрот ста вља „ста рој Евро пи”.102 Слич но умет ни ци ма дада и зма, зени ти сти уче ству -

ју у про јек ти ма пер фор ма тив ног карак те ра. Љ. Мицић је 1922. сво ја колек ци о нар -

ска дела аван гард них умет ни ка изло жио на сред Стар чи ће вог трга у Загре бу, да би

изра зио потре бу умет но сти да, неза ви сна од инсти ту ци ја, буде доступ на свим људи -

ма, назвав ши овај гест зени ти стич ком међу на род ном гале ри јом нове умјет но сти103.

Орга ни зу ју се и Зени то ве међу на род не изло жбе у Загре бу и Бео гра ду, одр жа ва ју

вече ри пое зи је и диску си је мул ти ме ди јал ног садр жа ја, с теа трал ним еле мен ти ма,

јед но вре ме и с при сут ном аван гард ном позо ри шном гру пом.
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Врло је зна чај на сарад ња часо пи са с пред став ни ци ма европ ских аван гар ди, и

тако су и Р. Хау сман, А. Архи пен ко, В. Татљин, Л. М. Нађи, В. Кан дин ски, Ел Лисиц -

ки и дру ги обја вљи ва ли овде сво је тек сто ве, који су штам па ни на ори ги нал ним

језици ма ауто ра. Зенит је, тако ђе, сара ђи вао и са зна чај ним екс пре си о ни стич ким

часо пи сом Der Sturm, са чијим је ста во ви ма имао доста зајед нич ког, пре све га инси -

сти ра ју ћи, тако ђе под изра зи тим ути ца јем руске аван гар де, на објект но сти, нази -

ва ју ћи нову умет ност асо ци ја тив ним анти ми ме ти змом. 

Кра јем 1926. годи не, након обја вље ног тек ста Зени ти зам кроз при зму марк си -

зма, часо пис је забра њен, а Љубо мир Мицић при ну ђен је, након суд ске тужбе, да

напу сти Бео град и одсе ли се у Париз.

Умет нич ко-лите рар ни ста во ви Дра га на Алек си ћа и Љубо ми ра Мици ћа поче -

ли су се рази ла зи ти већ 1922. годи не и Дра ган Алек сић већ 1922. годи не пре ста је

уче ство ва ти у актив но сти ма пове за ним са Зени том, осно вав ши убр зо соп стве ни

часо пис Дада-Танк, који се, за раз ли ку од Зени та, бавио искљу чи во лите рар ним

актив но сти ма. Дада-Танк је гото во одмах пре по знат од стра не запад но е вроп ских

пре став ни ка даде, и тако Три стан Цара и Курт Шви терс обја вљу ју у њему сво је дада -

и стич ке песме, као и Хул сен бек свој Увод у Дада-алма нах.

Кра јем 1922. годи не, Алек сић почи ње изда ва ти и дру ги дада и стич ки часо пис,

Дада-Џез104, реви ју интер на ци о нал ног карак те ра, у којој поред чла на ка Три ста на

Царе обја вљу је и свој дада-мани фест. Убр зо након тога, њего ви бив ши сарад ни ци,

Љ. Мицић и Б. Пољан ски, у Загре бу су одго во ри ли паро диј ским анти да да часо пи -

сом, Дада-јок, цинич но се игра ју ћи речи ма и обја вљу ју ћи про паст дада и зма сво јим

иро нич ним досет ка ма и изја ва ма, попут ове: „Ја сам дада и ста. Јеси ли и ти? –

Сваки обу ћар може бити дада и ста”.

Дра ган Алек сић убр зо и нагло обја вљу је крај дада и зма, који би, по њему, тре -

ба ло да тра је до 1999. годи не.105 Упр кос томе, и даље се тру дио да шири ути цај

покре та, касни је архи ви ра ју ћи све актив но сти ове крат ке епо хе (нажа лост, ова збир -

ка доку мен та ци је је изгу бље на).

Про цват аван гар ди на тери то ри ји Кра ље ви не СХС oбухватио je један рела тив -

но кра так пери од, који је пре ки нут Дру гим свет ским ратом. Непо сред но пре рата,
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инти ми зам, пре фи њен, интро спек ти ван, при ја тан израз који су него ва ли Иван Таба -

ко вић, Мар ко Челе бо но вић и Пеђа Мило са вље вић, дошао је до посеб ног изра жа ја у

дели ма Љуби це Цуце Сокић, у њеним мртвим при ро да ма, фигу ра ма, пор тре ти ма и

пеј за жи ма. Љуби ца Сокић, с још девет умет ни ка, с који ма се зајед но учи ла код Јова -

на Бије ли ћа (Бог дан Шупут, Мили вој Нико ла је вић, Дани ца Антић, Бори вој Гру јић,

Сто јан Тру мић, Јури ца Рибар, Алек са Челе бо но вић, Душан Вла јић и Нико ла Гра о -

вац), осни ва умет нич ку гру пу Десе то ро, која је 1940. годи не изла га ла у Бео гра ду и

у Загре бу. Почет ком рата гру па се рас па ла, мно ги чла но ви су поги ну ли у пери о ду

од 1941. до 1945, а Љ. Сокић у после рат ном пери о ду умет нич ки тежи упро шћа ва њу

фор ми и дели мич ној гео ме триј ској апстрак ци ји, зани ма ју ћи се и колаж и нове мате -

ри ја ле, као и за илу стра ци ју књи га, оста вив ши вели ки траг у исто ри ји модер не

српске умет но сти.

6.2. Умет ност у пери о ду непо сред но после 

Дру гог свет ског рата

У току и непо сред но после Дру гог свет ског рата умет ност је у току јед ног крат -

ког пери о да пре тр пе ла намет ну ти ути цај поли ти ке и соц-реа ли стич ке умет но сти која

је била иде о ло шки усме ре на ка тема ма изград ње соци ја ли зма и обно ве земље, перио -

да анти фа ши стич ке бор бе, кул та вође, и тако даље, са одсу ством већих тех нич ких

екс пе ри ме на та и пома ка, услед дава ња веће важно сти тема ти ци у одно су на тех ни -

ку106. Рас кид са Совјет ским Саве зом 1948г. озна ча ва и крај ове умет нич ке прак се,

сла бље ње иде о ло шког при ти ска, и тиме пру жа при ли ку за при хва та ње и раз ви ја ње

нових ути ца ја који дола зе са Запа да.

Након што се југо сло вен ска умет ност уда љи ла од кон цеп та соц ре а ли зма, поче -

ла се прво бит но испо ља ва ти као облик соци ја ли стич ког модер ни зма.107
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106 Умет ни ци који су у овом пери о ду ства ра ли јесу Ђор ђе Андре је вић Кун, Антун Аугу стин чић, Исмет

Мује зи но вић, Божи дар Јакац, Радо ван Зого вић, Недељ ко Гво зде но вић, Злат ко При ца, Павле Васић

и дру ги.

107 Зани мљив при каз тока умет но сти у Југо сла ви ји од после рат ног пери о да до 1989. било је могу ће

виде ти кра јем 2014. г., у Музе ју савре ме не умет но сти у Бео гра ду, под нази вом „50 умет ни ка из

збир ки Музе ја савре ме не умет но сти – југо сло вен ска умет ност од 1951. до 1989”



Од вели ког зна ча ја првен стве но је изло жба Петра Лубар де, одр жа на 1951.

годи не у Гале ри ји УЛУС-а, с карак те ри стич ном умет ни ко вом пла стич но шћу асо -

ција тив них моти ва, која гра ди мост од екс пре сив не фигу ра ци је ка асо ци ја тив ној

апстрак ци ји, зна ча јан иско рак и нову умет ност након епо хе соци ја ли стич ког реа -

лизма. 

Почет ком педе се тих годи на, у Бео гра ду је при ка зан низ вео ма ути цај них интер -

на ци о нал них изло жби савре ме не умет но сти. У Народ ном музе ју у Бео гра ду отво -

ре на је изло жба Нови је фран цу ске ликов не умет но сти, а после тога одр жан је низ

међу на род них изло жби из Вели ке Бри та ни је, Холан ди је, Фран цу ске, чак и две из

САД. Изло жба Ново аме рич ко сли кар ство, дела апстракт ног екс пре си о ни зма,

обишла је Евро пу 1958–1959. г. 

У при сут ном умет нич ком есте ти зму при ме ћу је се и ути цај вој во ђан ских умет -

ни ка који су ства ра ли у Бео гра ду (Зора Петро вић, Живо јин Турин ски, Ђор ђе Бошан,

Иван Таба ко вић, Лазар Воза ре вић, Бран ко Про тић, Милан Кечић и дру ги). 

Мишко Шува ко вић у свом тек сту При ло зи кри ти ци источ но е вроп ског модер -

ни зма на узор ци ма соци ја ли стич ке Југо сла ви је, Срби је и уже – Вој во ди не; Моде ли

моди фи ка ци ја соци ја ли стич ког реа ли зма,108 наво ди Лаза ра Воза ре ви ћа и Мила на

Коњо ви ћа као при ме ре ауто ра који у овом пери о ду раз ви ја ју нове карак те ри сти ке

модер ни стич ког сли кар ства, с нагла ском на моћи тек сту ре, повр ши не, међу соб но

зави сни однос црте жа и боје, упро шће ње фор ми, модер не екс пре си је и разних тема -

ти ка и дру го.109

Бит но је не изо ста ви ти чиње ни цу да се у Задру 1947. фор ми ра прва после рат -

на југо сло вен ска умет нич ка гру па „Задар ска гру па”, оку пив ши се на сли чан начин

као и гру па „Десе то ро” уочи рата. Гру пу су чини ли Петар Омчи кус, Мића Попо вић,

Бата Миха и ло вић, Љубин ка Јова но вић, Вера Божич ко вић, Коса ра Бок шан и дру ги.

После Задар ске гру пе убр зо сле ди и осни ва ње „Једа на е сто ри це”, бео град ске гру -

пе, која је наро чи то Петру Омчи ку су отво ри ла пут ка истра жи ва њу нових умет нич -

ких изра за, које га касни је, у Пари зу, тех нич ки пот пу но осло ба ђа ка инди ви ду ал ним

изра зи ма, од екс пре сив не фигу ра ци је до касни јег фан та стич ног реа ли зма.
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6.3. Пери од енфор ме ла

Сре ди ном педе се тих годи на на дома ћој сце ни поја вљу је се и децем бар ска гру -
па, која, као и дру ги, почи ње тра га ти за сти ло ви ма који ма би се југо сло вен ска умет -

ност што више уда љи ла од соци ја ли стич ког реа ли зма. Taкo се апстракт но-екс пре -

си о ни стич ки начин при ка зи ва ња пока зао као јед но од погод них реше ња, те се у овом

пери о ду деша ва један интен зив ни пери од енфор ме ла у Бео гра ду, као и у Загре бу

(гру па Егзат 51).110

Ово је прва поја ва бес пред мет не умет но сти на нашим про сто ри ма, с више

срод них умет нич ких пра ва ца, инте гри са них углав ном у два воде ћа: први, ори јен ти -

сан ка енфор ме лу, таши зму и лир ској апстрак ци ји, изра жа вао је агре сив но емо ци је,

а тиме и сна гу ове нове умет но сти. Пред став ни ци овог прав ца су Бата Михај ло вић,

Мића Попо вић, Вера Божич ко вић, Бран ко Про тић, Живо јин Турин ски, Лазар Воза -

ре вић, Вла ди слав Тодо ро вић Шиља и дру ги (ово је упра во гру па сли ка ра која, у вре -

ме сту ди ра ња, у суко бу с тра ди ци о нал ним погле ди ма про фе со ра, непо сред но после

рата осни ва Задар ску гру пу, тра га ју ћи за сло бод ним ликов ним изра зом у меди те ран -

ским пеј за жи ма), с Лаза рем Три фу но ви ћем као тео ре ти ча рем који је подр жа вао и

про мо ви сао енфор мел.111

Oвде је бит но иста ћи зна чај ака де ми ка Мио дра га Миће Попо ви ћа, као и Лаза -
ра Три фу но ви ћа и њихо вих кри тич ких и тео рет ских допри но са. 

Мића Попо вић је један од наших нај спе ци фич ни јих умет ни ка ХХ века, који

сво јим енфор мел истра жи ва њи ма нај ра зно вр сни јих тема, као и кри тич ким освр ти -

ма, даје тео рет ске теме ље овом новом тала су. Кра јем педе се тих годи на, он и у Пари -

зу наста вља да екс пе ри мен ти ше и дубо ко про у ча ва енфор мел, да би у сле де ћим деце -

ни ја ма, пре за си ћен, почео истра жи ва ти у дру гим умет нич ким прав ци ма, вра тив ши

се фигу ра тив ном начи ну изра жа ва ња. У току седам де се тих годи на, са сво јим коле -

га ма, вели ка ни ма из обла сти умет но сти и лите ра ту ре, обја вљу је диси дент ски став,

који је одр жао све до сво је смр ти, деве де се тих годи на. Овај гест је оно што је Мића

Попо вић и у целом свом умет нич ком опу су истра жи вао и потвр ђи вао – пита ње фата -

ли зма и дра ме чове ко ве егзи стен ци је, као инди ви дуе и колек тив ног бића.
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Лазар Три фу но вић пред ста вља неза о би ла зну фигу ру у обла сти ликов не кри -

ти ке и исто ри је модер не умет но сти, коју је и пре да вао на кате дри на Фило зоф ском

факул те ту у Бео гра ду. Осно ве науч ног изу ча ва ња ликов не кри ти ке, као и срп ске

модер не умет но сти, Л. Три фу но вић поста вио је у две ма књи га ма од вели ког зна ча -

ја, Срп ско сли кар ство 1900–1950. из 1973. г., и анто ло ги јом Срп ска ликов на кри ти -

ка из 1967. г.112 Oвим је систе мат ски обу хва ће на, по први пут, исто ри ја срп ске ликов -

не кри ти ке, све до шезде се тих годи на. Три фу но вић је као модел про у ча ва ња узео

фран цу ску исто риј ско-умет нич ку нау ку, да би увео једин стве ну мето до ло ги ју изу -

ча ва ња срп ске модер не умет но сти. Пра тио је дома ћу ликов ну сце ну, пишу ћи као

кри ти чар за број не струч не публи ка ци је и нови не, постав ши, у току педе се тих и

шезде се тих годи на, и нај зна чај ни ји кри ти чар на нашим про сто ри ма. Лазар Три фу -

но вић је у то вре ме усме рио пажњу на нове поја ве на дома ћој ликов ној сце ни, тума -

че ћи их, повла че ћи гра ни це изме ђу умет нич ког и неу мет нич ког, а наро чи то се посве -

тио бео град ском енфор ме лу, пишу ћи тек сто ве „Бео град ски енфор мел” 1962. г., а

касни је и сту ди ју „Енфор мел у Бео гра ду” 1982. Небро је не су, осим кри ти ке, и дру -

ге актив но сти који ма је оса вре ме нио и уса вр шио, на при мер, музе о ло ги ју, зашти ту

кул тур них спо ме ни ка, адап ти ра ње Народ ног музе ја, осни ва ње гале ри ја и број ни

допри но си у свој ству дирек то ра Народ ног музе ја.

Дру ги поме ну ти пра вац бес пред мет не умет но сти који се раз ви јао упо ре до с

енфор ме лом јесте њен гео ме триј ски вид, у скла ду с иде ја ма о рав но те жи, пла ни ра -

ном рит му и стро го сти ком по зи ци је у њеним ого ље ним основ ним еле мен ти ма –

лини ји, боји и повр ши ни. Ова кав начин изра за испи ти вао је Сто јан Ћелић, а тако -

ђе и Томи слав Кау зла рић.

У току педе се тих годи на истра жу је се и у обла сти модер не скулп ту ре, која исто

тако тра жи израз у апстракт ном обли ку. Олга Јан чић сво јим аутен тич ним волу ми -

но зним фор ма ма, маса ма, реље фи ма и скулп ту ра ма у сло бод ном про сто ру, у који ма

се осе ћа и додир Хан са Арпа и Хен ри ја Мура, тежи ка испи ти ва њу естет ске реак -

ци је посма та ра ча, так тил но-визу ел них иза зо ва и асо ци ја ци ја које сво јом има ги на -

ци јом тежи да изра зи у каме ну или брон зи.
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Вели ки допри нос новим обли ци ма умет но сти, као и вред но ва њу исто ри је срп -

ске фото гра фи је, дао је Мио драг Ђор ђе вић, који је фото гра фи ју као тех ни ку пове -

зао с разним обла сти ма при ме ње не умет но сти (тек стил, кера ми ка, тапи се ри ја, дизајн

пла ка та, ката ло га, моно гра фи ја и слич но). Ујед но, екс пе ри мен ти шу ћи у обла сти

саме савре ме не фото гра фи је, умет ник ради с фото-гра ву ром, спа ја реал не моти ве с

апстракт ним путем више стру ких екс по зи ци ја или тра же ћи апстракт но у реал ним

обли ци ма, уз помоћ покре та, све тло сти и дру гих фено ме на.113

6.4. Шезде се те годи не

У току прве поло ви не шезде се тих апстрак ци ја у сли кар ству чини се као крајњи

домет у умет но сти; овај ликов ни језик зао кру жен је и нашао је место у инсти туци -

ја ма,114 а затим је почео под ле га ти кри ти ка ма нових гене ра ци ја умет ни ка, стаса лих

упра во у ово вре ме. Резул тат ово га је при ме тан поку шај да се нано во истра жу је у

окви ру модер ни стич ког изра за или кроз раз ли чи те нове начи не изра жа ва ња. 

Пре драг Нешко вић обје ди њу је у свом почет ном раду еле мен те нове фигу -

рације, поп-арта и поет ске фан та сти ке, у доба кад је и наше дру штво попри ми ло

кон зу мер ске карак те ри сти ке. Касни је, умет ник отво ре ни јим цини змом упу ћу је на

сим бо ле потро шач ког дру штва еле мен ти ма кича и шун да, упо тре бља ва ју ћи и нара -

тив не анег до те,115 да би се, после раз ли чи тих меди ја, данас кори стио инста ла ци ја -

ма на декон струк ти ви стич ки начин, са истом кри ти ком окре та ња дру штва про из -

во ди ма тех но ло ги је уме сто него ва ња умет но сти.

У току шезде се тих при ме тан је и понов ни ути цај над ре а ли зма, који уме сто

естет ског објек та ука зу је на пси хо ло шки про цес ства ра ња умет нич ког дела. Нај зна -

чај ни ји пред став ни ци ове стру је су чла но ви гру пе Меди а ла (Дадо Ђурић, Урош

Тошко вић, Лео нид Шеј ка, Оља Ива њиц ки, Вла ди мир Велич ко вић, Сини ша Вуко -

вић, Миро Гла вур тић, Милић од Мачве, Мишел Кон тић, Вла дан Радо ва но вић, Вуко -
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та Вуко тић, Пеђа Ристић, Љуба Попо вић и дру ги). Ауто ри ове гру пе тру де се у сво -

јим дели ма сје ди ни ти про шлост и будућ ност, то јест да савре ме не токо ве спо је с тра -

ди ци о нал ним ути са ји ма, под ути ца јем кла си ци зма и рене сан се, отво рив ши сво јим

егзи стен ци јал ним пита њи ма пут ка поја ви нове фигу ра ци је. Упр кос честим про ме -

на ма у саста ву, гру па је дуго, па и до данас, шири ла ути цај на умет нич кој сце ни.

Лео нид Шеј ка, као један од воде ћих тео ре ти ча ра Меди а ле, обја вио је 1964. и Трак -

тат о сли кар ству, а нај пот пу ни ји кон цепт гру пе обја ви ла је гру па чла но ва 1959. г.,

у Листу за умет ност, под нази вом Meдиала.

Овај пери од напо кон доно си обно ву фор ме и пред ста ве у умет но сти, а енфор -

мел исто вре ме но одла зи са сце не. Дога ђа ји који су ути ца ли на обно ву сли ке и пред -

ста ве у фор мал ном и струк ту рал ном сми слу, сва ка ко су отва ра ње Сало на Музе ја

савре ме не умет но сти 1961. г., oтварање Музе ја савре ме не умет но сти 1965. г., поче -

так Окто бар ског сало на 1960. г., Три је на ла југо сло вен ске ликов не умет но сти 1961,

затим покре та ње часо пи са Умет ност, 1965, наста вак орга ни за ци је број них међу -

на род них изло жби у Бео гра ду, као и госто ва ња југо сло вен ских умет ни ка на вели -

ким свет ским умет нич ким дога ђа ји ма као што су Бије на ле у Вене ци ји, Бије на ле у

Пари зу, Бије на ле у Сао Пао лу и дру ги.116 Шезде се те су и саме по себи вре ме про -

спе ри те та у СФРЈ и у ово доба умет ни ци се по први пут инте гри шу у вели ке међу -

на род не умет нич ке токо ве, који ће их носи ти истим интен зи те том и у наред ним

годи на ма, како се сећа Јеша Дене гри.117 У овом пери о ду, поред нових зао кре та у

умет но сти већ фор ми ра них и афир ми са них умет ни ка попут Петра Омчи ку са, Лео -

ни да Шеј ке, Алек сан дра Тома ше ви ћа, Бате Миха и ло ви ћа и мно гих дру гих, на умет -

нич кој сце ни поја вљу је се и низ мла дих умет ни ка с вели ким потен ци ја лом као што

су Душан Ота ше вић (карак те ри стич ни, осо бе ни, хумо ри стич ни поп-арт), Вла ди мир

Велич ко вић (дра ма тич не визи је и асо ци ја ци је у ахро мат ском екс пре си о ни стич ком

изра зу), Радо мир Дам ња но вић Дам њан (при каз акту ел них тема кроз гото во мини -

ма ли стич ки израз) и дру ги. Дра гош Кала јић скре нуо је на себе међу на род ну пажњу

новом фор мом хипер ре а ли зма, као и изло жбом „Нова фигу ра ци ја” у пави љо ну Цви -

је та Зузо рић, а исто тако и изло жбом „Обно ва сли ке”, у гале ри ји Кул тур ног цен тра. 

55

116 file:///E:/Petok nji%C5%BEje%20Je%C5%A1e%20Dene gri ja%20_%20Jovan%20Despo to vi%C4%87.

html, 24. 5. 2016, 16:11

117 Ibi dem, 24. 5. 2016, 16:15 



Уоп ште но, умет ност се у току сед ме деце ни је ХХ века на овим про сто ри ма

раз ла же на низ токо ва за раз ли ку од енфор ме ла педе се тих годи на. Ови токо ви ће

поста ти интен зив ни ји и при сут ни ји у току сле де ће деце ни је, изме ђу 1970. и 1980.

г., зајед но с поја вом нових меди ја, редук ци јом мате ри јал ног објек та, ради кал ним

умет нич ким ста во ви ма, мен тал ним и ана ли тич ким поступ ци ма и дру гим.118

6.5. Поја ва нових меди ја и пост мо дер ни стич ких прак си

Видео-умет ност, која се у све ту поја ви ла шезде се тих годи на, пра те ћи и став -

ља ју ћи у пита ње раз вој теле ви зи је као меди ја, поста ла је пред мет инте ре со ва ња

наших умет ни ка почет ком седам де се тих. Након 1968. годи не сту дент ских про те ста,

нова гру па кул тур них рад ни ка зала га ла се за демо кра ти за ци ју умет нич ке прак се

и еман ци па ци ју умет но сти. Након про ми шља ња умет ни ка, кусто са и кри ти ча ра

СКЦ-а на тему одно са умет но сти и поли ти ке, нове умет нич ке фор ме као што су

видео-арт, умет нич ки филм, па и прак се који ма умет ник кори сти сво је тело, доби -

ја ју про стор за мани фе ста ци ју. У почет ку, бео град ски умет ни ци су видео-арт јед но -

став но кори сти ли за беле же ње сво јих пер фор ман са, да би тек кра јем седам де се тих

кре ну ли да се одно се пре ма овом меди ју истра жи вач ки и екс пе ри мен тал но. 

Умет ни ци оку пље ни око СКЦ-а су, дакле, први отпо че ли да кори сте видео-тех -

но ло ги ју у сво јим про јек ти ма. Нефор мал на шесто чла на гру па умет ни ка – пред -

ставни ка нове умет нич ке прак се, путем овог меди ја изра жа ва пору ке дру штве но-

-поли тич ког типа, с еле мен ти ма инди ви ду ал ног умет нич ког кон цеп та. Чини ли су је

Мари на Абра мо вић, Раша Тодо си је вић, Неша Пари по вић, Зоран Попо вић, Гер гељ

Урком и Сло бо дан Ера Мили во је вић. 

Седам де се те годи не дају умет ни ци ма при ли ку да даље екс пе ри мен ти шу с

новим меди ји ма, те Мари на Абра мо вић исту па са сери јом про је ка та – екс пе ри ме на -

та са зву ком, да би након тога, све до данас, истра жи ва ла у обла сти пер фор ман са. 

Раша Тодо си је вић је по карак те ру сво јих пер фор ман са бли жи прак ти ци флук -

су са, пре и спи ту ју ћи при ро ду умет но сти, наро чи то у сво јим раним про јек ти ма, које
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је назвао Одлу ка о умет но сти. У сле де ћој фази, Тодо си је вић неко ли ко годи на ради

на ана ли зи ра њу уло га умет но сти, то јест шта све умет ност пред ста вља (Was ist Kunst,

1976–1981); нај по зна ти ји фраг мент ове сери је, забе ле жен 1977, сади стич ког карак -

те ра, одго ва ра тота ли та ри зму и репре си ји у окви ру дру штва, наро чи то у умет но сти

после 1968. годи не.119 Обје кат овде није сам умет ник, већ дру го лице, то јест агре -

си ја је усме ре на ка напо ље. Раша Тодо си је вић се, тако ђе, није инте ре со вао за видео

као умет нич ко сред ство. Раз ли чи то од Мари не Абра мо вић, овај умет ник је беле же -

ње сво јих акци ја посма трао првен стве но као њихо во про ду же но кон цеп ту ал но тра -

ја ње, као и беле же ње мен тал них и пси хо ло шких ефе ка та пер фор ман са.120

Умет ник Неша Пари по вић у сво јим про јек ти ма место умет ни ка и умет но сти

пре и спи ту је на интим ни ји и уоп ште но дру га чи ји начин. Сре ди ном седам де се тих

почи ње се интен зив ни је бави ти кон цеп ту ал ном умет но шћу, са сери јом фото гра фи -

ја, а затим и видео-радо ви ма и екс пе ри мен тал ним фил мом.121 Иако већи на Пари по -

ви ће вих видео-радо ва може да се посма тра и као доку мен то ва ни пер фор манс (буду -

ћи да се умет ник често у њима бавио пона вља њем истих посту па ка као мета фо ром

соп стве них радо ва – боје ње и чишће ње лица од боје, пуше ње цига ре те и слич но),

aутору је био вео ма битан упра во фор мал ни карак тер видео-рада. Видео овде упра -

во има уло гу нагла ша ва ња актив но сти умет нич ког рада, у циљу дава ња вред но сти

и зна ча ја акци ји.122

Радо мир Дам ња но вић Дам њан седам де се тих напу шта сли кар ство којим се

бавио пар деце ни ја, с инте ре со ва њем ка новим меди ји ма (пер фор манс, видео, фото -

гра фи ја и слич но), који често напо ми њу дада и стич ке акци је, иро ни ју и апсурд.

На Три је на лу у Гра цу 1975. годи не, Дам ња но вић насту па с пер фор ман сом Чита ње

Марк са, Хеге ла и Библи је, ста вља ју ћи у пита ње фило зоф ски, поли тич ки и рели ги о -

зни иден ти тет савре ме ног умет ни ка. Низом интер вен ци ја умет ник дола зи до резул -

та та – деструк ци је поме ну тих књи га, то јест сим бо лич ког осло ба ђа ња умет но сти и

умет ни ка од иде о ло шког ути ца ја, при пад но сти или зави сно сти.
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Послед њом стро го кон цеп ту ал но ори јен ти са ном гру пом у бив шој Југо сла ви ји

сма тра се бео град ска Гру па 143, осно ва на седам де се тих годи на. Ово је био ујед но и

једин ствен поку шај да се оку пе мла ди умет ни ци, исто ри ча ри и тео ре ти ча ри, као и

чла но ви СКЦ-а, ради раз ви ја ња одре ђе ног про сто ра за зајед нич ки рад на раз ви ја њу

умет нич ко-тео риј ских деј сто ва ња. Током пето го ди шњег посто ја ња гру пе њени чла -

но ви били су Биља на Томић, Мишко Шува ко вић, Неша Пари по вић, Јован Чекић,
Маја Савић, Сло бо дан Шајин, Иван Маро ше вић, Мом чи ло Рајин, Сти пе Думић,
Дејан Диздар и дру ги. Кон цепт гру пе 143 био је, налик на дада и стич ки анти у мет -
нич ки став, одби ја ње тра ди ци о нал ног инсти ту ци о нал ног „трој ства” – ака де ми -

ја/гале ри ја/музеј. Неги ра на је неви дљи ва гра ни ца изме ђу дру штва и умет но сти као

огра ђе ног и тешко при сту пач ног све та. Напро тив томе, ради ло се на понов ном поку -

ша ју раних аван гар ди, а наро чи то 1968. годи не (иако је гру па неги ра ла и флук сус и

нео да ду), да се умет ност и живот при бли же, то јест да се избри шу гра ни це изме ђу

инсти ту ци о на ли зо ва не умет но сти и дру штва. 

Гру па 143 окре ну ла се, инди ви ду ал но као и колек тив но, ка прак са ма одре ђе -

них аван гард них пра ва ца попут кон струк ти ви зма, бау ха у са, де стиј ла, art & lan gu a -
ge, гру пи ОХО, и слич но, као теме љи ма на који ма сто ји тести ра ти савре ме но умет -

нич ко тео ре ти са ње (на при мер о коре ла ци ји мења ња умет но сти и усло ва њеног

наста ја ња, после ди ца истог на дру штво, о могућ но сти мате ри јал ног посто ја ња умет -

но сти и тако даље). Радо ви ових умет ни ка тако су се одно си ли углав ном на струк -
ту ра ли стич ку фото гра фи ју, филм, дија грам, пер фор манс, еду ка тив ни пер фор манс,
семи нар и слич но, при ме ње ни на сту ди је слу ча ја и мета ре флек си је истог. Овим ана -

ли тич ким и прак тич но-тео риј ским при сту пом насто ја ло се сасвим одсту пи ти од

модер ни зма и оста ви ви ти га у про шло сти.

Неки тео ре ти ча ри сма тра ју да југо сло вен ски умет ни ци седам де се тих и осам -

де се тих годи на нису у пот пу но сти иско ри сти ли могућ но сти видео-арта као новог

меди ја.123 Упр кос овим ста во ви ма, умет ни ци су ипак узе ли сло бо ду да пове жу видео
с дру гим меди ји ма, нај ви ше с пер фор ман сом, и кроз ову врсту мул ти ме ди јал ног при -

сту па иска жу сво је кри ти ке пре ма дру штву и поли ти ци. Taкoђе, успе ли су ком би на -

ци јом меди ја и да раз ви ју прак су пер фор ман са на нашим про сто ри ма, слу же ћи се

телом као објек том, кому ни ка ци јом, интер ак ци јом с публи ком и тиме на раз ли чи те

начи не пре но се ћи сво је пору ке.
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6.6. Осам де се те и деве де се те годи не

Јеша Дене гри, у четвр тој књи зи свог Петок њиж ја,124 осам де се те годи не у југо -

сло вен ској умет но сти ока рак те ри сао је као „раз до бље пост мо дер ног плу ра ли зма”.125

Ради се запра во о уте ме ље њу пој ма пост мо дер на на нашим про сто ри ма, иако већ

и за раз до бље седам де се тих може мо рећи да је пост мо дер ни стич ко – нове умет ничке

прак се, нови меди ји, сло бо да изра жа ва ња, про тест про тив инсти ту ци ја и тако даље. 

Што се тиче даљих деша ва ња на дома ћој умет нич кој сце ни у току осам де се -

тих, при су тан је умет нич ки плу ра ли зам, поја ва вели ког бро ја пое ти ка, разно вр сност

пред мет них и апстракт них фор ми, даљих екс пе ри ме на та с новим меди ји ма (амби -

јен ти, инсце на ци је, инста ла ци је, кон струк ци је и дру го), који уисти ну пред ста вља ју

чисти пост мо дер ни зам, у коме не посто ји вла да ју ћи пра вац, него пара лел но теку

мно ги раз ли чи ти.126 Вели ки извор пода та ка, иде ја, ста во ва кри ти ча ра и оста лог у

умет но сти осам де се тих годи на сва ка ко је часо пис Момент, који је изла зио од 1984.

до 1991. годи не. Часо пис је редов но пра тио нај но ви ја локал на (југо сло вен ска), као

и свет ска зби ва ња у умет но сти, кри ти ци, тео ри ји и умет нич ком систе му који се у то

вре ме фор ми рао.

У току осам де се тих годи на, пара лел но са свет ским умет нич ким токо ви ма (ита -

ли јан ска тран са ван гар ди ја, немач ка Hef ti ge Male rei, фран цу ска Figu ra tion chic и

дру ги) дола зи до изве сне тежње за обно вом сли кар ства. Након изло жбе New Now, у

гале ри ји Пин ки, и аутор ска изло жба Боја не Бурић У новом рас по ло же њу, у Гале ри -

ји Факул те та ликов них умет но сти, ука зу је на ову поја ву. Пред го вор напи сан за

послед њу од ових изло жби гово ри о него ва њу плу ра ли зма умет нич ког ства ра ла штва

сту де на та – уче сни ка, али она при ме ћу је и ново рас по ло же ње у коме нај мла ђи ства -

ра о ци делу ју.127 Тео ре ти ча ри упра во осам де се те годи не карак те ри шу као „доба

поврат ка сли ци као објек ту, годи на када се умет ност одре кла раци о нал ног и деми -
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сти фи ка тор ског, и вра ти ла се себи”.128 Аутор ипак сма тра да се овај повра так сли ке

и пред ста ве оди грао у изме ње ној фор ми.129

Tако и пре ла зак из осам де се тих у деве де се те озна ча ва изно ва пре ла зак из

поврат ка сли ци ка настав ку раз во ја пост мо дер ни стич ких прак си. Ово је вид но у

дели ма умет нич ке гру пе Нова при зор ност, чији су чла но ви Мрђан Бајић, Дари ја
Качић, Оли ве ра Дау то вић и дру ги. Врло интен зив на реак ци ја дола зи од Мило ва на
де Стил Мар ко ви ћа и Вла сте Микићa, kojи су чини ли гру пу Жесто ки. Умет нич ка

гру па Алтер има го (Нада Ала ва ња, Тахир Лушић, Вла ди мир Нико лић, Миле та Про -
да но вић), на осно ва ма позна ва ња про це са у исто ри ји умет но сти који су ути ца ли на

стил ске и естет ске токо ве (већи ну чла но ва гру пе чини ли су сту ден ти исто ри је умет -

но сти), екс пе ри мен ти шу с умет нич ким меди ји ма. Гру па Нео гео (Зоран Гре бе на ро -
вић, Феђа Кли ко вац, Сми ља на Кудић и дру ги), као после ди ца реак ци је на доми нант -

ни повра так фигу ра ци ји, наста је кра јем осам де се тих као стру ја нове гео ме три је.

У току деве де се тих годи на, још увек упо ре до тече низ стру ја које су наста ле

под ути ца јем пре ви ра ња у току прет ход не дека де – нео мон дри ја ни сти, нео ен фор -
ме ли сти, коло ри стич ка фигу ра ци ја, нове потра ге које су се раз ви ле у низ екс трем -

но раз ли чи тих токо ва, иза зи ва ју ћи у тео ри ји и кри ти ци мно ге неспо ра зу ме.130

Тада шња поли тич ка ситу а ци ја, санк ци је, рато ви на тери то ри ји бив ше Југо сла -

ви је, еко ном ска и соци јал на кри за и слич но, одра жа ва се и на умет ни ке и њихо во

ства ра ла штво, упо ре до с кул тур ном гло ба ли за ци јом, умре же ном умет нич ком сце -

ном на Запа ду која се раз ви ла после пада Бер лин ског зида. Умет ност се код нас затва -

ра у уски оквир у коме воде ће инсти ту ци је про па да ју (Народ ни музеј, Музеј савре -

ме не умет но сти, као и про ме на кон цеп ци је Окто бар ског сало на 1995). Опет, као

позитивнo дешавањe, при мет на је децен тра ли за ци ја умет нич ке сце не, која се интен -

зив но одви ја и у Новом Саду, Вршцу, Шап цу, Пан че ву и дру гим, мањим мести ма,

затим актив но сти Гале ри је Дома омла ди не и Сту дент ског кул тур ног цен тра, фор -

ми ра ње Цен тра за савре ме ну умет ност131 и слич но), а умет ност уоп ште нашла се у
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одре ђе ном момен ту без пре ци зно дефи ни са них пра ва ца, доми нант них тен ден ци ја,

као и сме ра који је има ла у току прет ход них деце ни ја, који је омо гу ћа вао тада шњи

плу ра ли зам меди ја и умет нич ког јези ка.

6.7. Срп ска умет ност на почет ку новог миле ни ју ма

Почет ком ХХI века и с пре стан ком санк ци ја, самим тим и раз во јем интер не та,

упр кос еко ном ској ситу а ци ји, умет ни ци ма и тео ре ти ча ри ма омо гу ћен је бољи увид

у деша ва ња на пољу умет но сти изван Срби је и зема ља бив ше Југо сла ви је (с који ма

је ново успо ста вља ње кон та ка та и сарад ње након рато ва деве де се тих текло посте -

пе но). Раз вој тех но ло ги је наро чи то је помо гао успо ста вља њу кон та ка та с умет ни -

ци ма и инсти ту ци ја ма у дру гим држа ва ма. Умет ни ци су поно во поче ли да уче ству -

ју на међу на род ним бије на ли ма, у умет нич ким про јек ти ма, изло жба ма и слич ном.

Ауто ри про јек та исти чу потре бу за реде фи ни са њем места поли ти ке и умет но -

сти, уста но вље ног савре ме ним кусто ским и умет нич ким кри тич ким прак са ма (које

опет још увек нису пре ста ле с уме та њем умет нич ке прак се у област днев не поли ти -

ке), као и исто риј ским окви ром. Обје кат ана ли зе овде је умет нич ка репре зен та ци ја,

која пред ста вља сво је дру штве но окру же ње и тре нут не поли тич ке окол но сти. Умет -

ност и кул ту ра у реги о ни ма бив ше Југо сла ви је тако су на одре ђе ни начин инстру -

мен та ли зо ва ни као пре лаз изме ђу либе рал но-капи та ли стич ког Запа да. Сто га ово

истра жи ва ње, које одри че кул ту ру бази ра ну на иден ти те ту, поку ша ва пре о бра зи ти

пара диг му умет но сти као репре зен та ци је у умет ност као поли тич ку прак су.

О умет но сти и њеним токо ви ма код нас у пери о ду од 2000. годи не до данас

још увек није мно го писа но – очи глед но је још увек рано, буду ћи да је лак ше сте ћи

тач ку посма тра ња освр та њем на епо хе од којих је про те кло, на при мер, више од две

деце ни је. Оно што је могу ће учи ни ти јесу тео рет ске, есе ји стич ке ана ли зе, као и деба -

те и семи на ри на ову тему, као што је у мар ту 2016. г. Кул тур ни цен тар „Reкс”, бео -

град ски цен тар за савре ме ну умет ност и анга жо ва ну кул тур ну прак су,132 учи нио.
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У окви ру про јек та Умет ност након екс трем ног иску ства деве де се тих, Цен тар

је орга ни зо вао Семи нар за сва ко га: пред го вор о савре ме ној умет но сти у Срби ји

2000–2010,133 усме ног типа, то јест интер вју и са њем одре ђе ног бро ја умет ни ка и

посма тра ча који су има ли увид или уче шће на визу ел ној умет нич кој сце ни у Срби -

ји у овом пери о ду.

Сва ко од интер вју и са них поде лио је сво ју интер пре та ци ју соп стве не уло ге у

пери о ду од 2000. до 2010. годи не, дело ва ња кул тур них инсти ту ци ја и рад ни ка, при -

се тио се датог пери о да, као и дао сво је мишље ње о ути ца ју првих 10 годи на ХХI

века на усло ве за живот и рад умет ни ка. Резул та ти би омо гу ћи ли да се сагле да ју ути -

ца ји прве деце ни је на дру гу, која је још увек у току, да ли су и како обра зо ва ли теме -

ље за прак се у кул ту ри данас, коли ко се раз ли ку ју поје ди нач не изја ве о сећа њи ма

испи та ни ка на овај пери од, коли ко се про шлост рефлек ту је на сада шњост и тако

даље. Нажа лост, упр кос наја ва ма да ће резул та ти анке те и сним ци поје ди нач них

интер вјуа бити публи ко ва ни до кра ја мар та, то се још увек није дого ди ло. 

Гово ре ћи о умет нич ким прак са ма у току послед њих пет на е стак годи на, исто -

вре ме но је при су тан понов ни повра так одре ђе ним видо ви ма фигу ра тив ног, као и

апстракт ног сли кар ства, а тако ђе, с дру ге стра не, и отво ре ност ка екс пе ри мен ту са

све нови јим меди ји ма и тех но ло ги ја ма. Често се кла сич не цртач ке, сли кар ске и вајар -

ске тех ни ке надо ве зу ју и спа ја ју с новим меди ји ма, као што је то слу чај с изло жбом

Дија лог ста са лих после 2000, одр жа ном 2012. у Гале ри ји цен тра за гра фи ку и

визуел на истра жи ва ња, гале ри ји Изло зи и Гале ри ји ФЛУ у Бео гра ду.134 Изло жба је

оку пи ла умет ни ке из Срби је и Босне и Хер це го ви не ради уви да у слич но сти и раз -

ли ке исте гене ра ци је одра сле на, тако ре ћи, истим про сто ри ма, али под дру га чи јим

дру штве ним при ли ка ма, а посеб но ради ана ли зе савре ме не гра фич ке сце не, разно -

вр сно сти тех нич ког при сту па савре ме ној гра фи ци, иза зо ва елек трон ских меди ја и

диги тал не гра фи ке која омо гу ћу је број не екс пе ри мен те, али која ипак није доми ни -

ра ла у одно су на кла сич не гра фич ке тех ни ке на овој изло жби.

Зна чај но је поме ну ти и изло жбу Срби ја 2014. Cul tu re Esca pe: Toward a Bet ter

World, коју су орга ни зо ва ли Про Ар тОрг, Дом Омла ди не и гале ри ја Бел Арт из Новог
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Сада).135 Буду ћи да је изло жба, осим у Бео гра ду, при ка за на и у Жене ви, умет ни ци

иза бра ни као пред став ни ци тре нут них токо ва на умет нич кој сце ни (Мрђан Бајић,

Милан Бла ну ша, Мира Брт ка, Јеле на Була јић, Алек сан дар Бун чић, диС ТРУК ТУ РА,

Андреа Ива но вић, Сте ван Којић, Боса Зиро је вић Лечић, Борис Лукић, Ната ша Тео -

фи ло вић и Љубе Вучи нић), ока рак те ри са ни су као пред став ни ци акту ел ног ста ња

умет но сти у Срби ји, који се изра жа ва ју на свој ствен про мо дер ни стич ки начин, као

реак ци јом на ути ске све та, услед гло бал них трен до ва кому ни ка ци ја и начи на умет -

нич ког изра жа ва ња. 

Све у све му, оста је не само нада ти се већ дело ва ти у сме ру функ ци о на ли за ци -

је умет но сти у усло ви ма дуго трај не тран зи ци је. 

63

135 http://www.domo mla di ne.org/maga cin/izlo zba-srbi ja-2014-cul tu re-esca pe-toward-a-bet ter-world/, 31. 5.

2016,14:04



7. ОДНОС ИСТО КА И ЗАПА ДА И ОБЈЕКТ НОСТ У УМЕТ НО СТИ 

ПОСЛЕ ДЕВЕ ДЕ СЕ ТИХ ГОДИ НА

Након сло ма соци ја ли зма, кон цеп ту ал ни умет ни ци зема ља Источ ног бло ка,

чија је умет ност у усло ви ма тота ли та ри зма егзи сти ра ла тај но, дале ко од очи ју власти

и зва нич них умет нич ких инсти ту ци ја, поста ли су у јед ном пери о ду инте ре сант ни

на умет нич кој сце ни запад но е вроп ских зема ља и САД. Да ли су ови, шест деце ни ја

раз дво је ни путе ви, с раз ли чи тим соци о ло шким, поли тич ким, исто риј ским и умет -

нич ким токо ви ма, лако пре ва зи шли раз ли ке и успе ли да упло ве у пара ле лан ток?

После изве сног вре ме на, дела источ но е вроп ских и бал кан ских умет ни ка пре -

ста ла су масов но да се пока зу ју по свет ским гале ри ја ма, с изу зет ком умет ни ка који

су еми гри ра ли на Запад, или нису, али су се при ла го ди ли тамо шњим акту ел ним

тема ма, тех ни ка ма и про бле ми ма. Изу зе так су, тако ђе, и изло жбе које су орга ни зо -

ва ли кусто си који поти чу из поме ну тих зема ља. Јека те ри на Дегот, тео ре ти чар ка,

кустос и умет нич ки дирек тор Ака де ми је свет ске умет но сти у Кел ну,136 у интер вјуу

за часо пис Афи ша-воздух из 2014, потвр ђу је крат ко инте ре со ва ње запад них умет -

нич ких инсти ту ци ја за руску савре ме ну умет ност, које је након деве де се тих годи на

ХХ века нагло осла би ло, да би данас огро ман број умет ни ка и сту де на та из запад -

но е вроп ских зема ља путо вао у Санкт Петер бург на интер на ци о нал ну изло жбу Мани -

фе ста, али не пре вас ход но ради изло жбе, како твр де, него ради упо зна ва ња и раз у -

ме ва ња руске исто ри је, мен та ли те та и кул ту ре уоп ште. По Ј. Дегот, могу ће је да

упра во „еле мент раз у ме ва ња самих карак те ри сти ка одре ђе ног дру штва недо ста је,

да би се раз у ме ла и њего ва савре ме на умет ност, тема ти ка, сим бо ли ка и оста ло”.137
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Вели ки број умет ни ка и тео ре ти ча ра из источ не Евро пе сма тра да гео по ли тич -

ке поде ле, у ства ри, нису пре ста ле да посто је ни низ годи на након пада Бер лин ског

зида, наро чи то с новим поде ла ма које су очи глед не после ди це поли тич ке ситу а ци је

послед њих неко ли ко годи на. Исто тако, јед ни изра жа ва ју опти ми зам и наду у виду

и даљег насто ја ња, уче шћа у интер на ци о нал ним кул тур ним деша ва њи ма, и при су -

ства на међу на род ној сце ни. Дру ги сма тра ју да је иде ја дело ва ња умет ни ка из њихо -

вих локал них цен та ра била гре шка, да је потреб но директ но, отво ре ни је и наме тљи -

ви је, сво јим при су ством у „воде ћим” умет нич ким цен три ма Евро пе, пред ста вља ти

сво је про јек те. У том слу ча ју, посто ји боја зан о пита њу да ли се умет ник мора одре -

ћи свог иден ти те та и пра ва ца истра жи ва ња и при кло ни ти попу лар ним токо ви ма.

Ова недо у ми ца у вели кој мери је оправ да на, првен стве но због одре ђе них црта мен -

та ли те та већи не раз ви је них европ ских зема ља, као и САД. Јед на од њих је сла ба

заин те ре со ва ност већег дела умет нич ке публи ке за исто ри ју, кул ту ру, тра ди ци ју и

мен та ли тет дру гих наро да, изу зев основ них црта и сте ре о ти па попу лар них, раз ви -

је них, вели ких зема ља слич них еко ном ско-поли тич ких и исто риј ских карак те ри сти -

ка. Нарав но, посто је мно го број ни изу зе ци, струч ња ци и инте лек ту ал ци из поља

умет но сти, дру штве них и при род них нау ка, који без раз ли ка непре ста но изу ча ва ју

сво је обла сти на интер на ци о нал ном нивоу. 

Инте ре со ва ње за мале земље, попут бал кан ских, као и бив ше коло ни је раз ви -

је них држа ва, упр кос при лич но вели ком бро ју тури ста који их посе ћу је, одсу ству је

у огром ној мери што се тиче кул ту ре, исто ри је, гео гра фи је, а посеб но умет но сти. 

Ови пода ци уве ли ко потвр ђу ју кри ти ку и боја зан тео ре ти ча ра с песи ми стич -

ким ста вом о могу ћој рав но прав ној егзи стен ци ји умет ни ка зема ља бив шег Источ -

ног бло ка и Бал ка на с коле га ма из запад них зема ља, посеб но ако се гово ри о тери -

то ри ји Запа да као тра ди ци о нал но уко ре ње ној умет нич кој сце ни.

7.1. Шта се тре нут но дога ђа у умет но сти Запа да: 

Немач ка

Умет нич ка сце на Немач ке као јед ног од при ме ра тери то ри је с тра ди ци јом ино -

ва тив них и аван гард них умет нич ких покре та, као и умет нич ких ака де ми ја и ате љеа

које су у XIX и XX веку поха ђа ли и мно ги вели ки умет ни ци с тери то ри је бив ше
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Југо сла ви је,138 зау зи ма посеб но место, посеб но ути цај поме ну те тра ди ци је на умет -

ност у гра ду Мин хе ну. 

Joш од XIX века, умет ни ци Срби је веза ни су за Мин хен, нарав но уз Париз и

Беч. Мин хен је, после поја ве реа ли зма, постао доми нант ни ји у одно су на оста ла два

умет нич ка цен тра. Ђор ђе Крстић, на при мер, остао је у Мин хе ну и након завр шет -

ка шко ло ва ња, где су наста ла њего ва умет нич ка дела, под ути ца јем немач ког реа ли -

зма. Ђура Јак шић, после Беча, тек борав ком у Мин хе ну учвр шћу је и обје ди њу је свој

начин умет нич ког изра жа ва ња; Леон Коен уно си ути цај сеце си о ни зма који је иску -

сио у Мин хе ну на сво ју тема ти ку. Ути цај схва та ња све тло сти и фор ме мин хен ске

шко ле раз ви ја две стру је код срп ских умет ни ка почет ком XX века: одре ђе ни облик

пле не ри зма и ути цај импре си о ни зма. Ате ље Анто а на Ажбеа, као и Ака де ми ја лепих

умет но сти, усме ра ва ју мно штво умет ни ка као што су Наде жда Петро вић, Милан

Мило ва но вић, Моша Пија де, Коста Мили че вић, Љуба Ива но вић и дру ги ка прин ци -

пу пре вас ход не важно сти тона, а затим фор ме. Из ово га се рађа немач ки пле не -

ризам, и тако зва ни мин хен ски кон цепт сли ке. Насу прот фран цу ској умет но сти,

сликар ство Немач ке кра јем XIX и почет ком XX века прет по ста вља пси хо ло шку

садр жи ну сли ке визу ел ној – Мин хен је у ово доба постао цен тар модер не умет но -

сти, суко ба и пре пли та ња ста рог и новог. Нео п ход но је поме ну ти и ате ље Јули ју са

Екс те ра, про фе со ра Ака де ми је у Мин хе ну, као и осни ва ча сеце си је, који је извр -

шио огро ман ути цај на Наде жду Петро вић. Два де се тих годи на и Миле на Павло вић

Бари ли учи се у Мин хе ну, где је инте гри са ла сво ја умет нич ка стре мље ња, која под

ути ца јем Де Кири ка посте пе но уоб ли ча ва ју њен пре по зна тљи ви стил. Сам немач ки

начин при сту па импре си о ни зму отва ра пут ка аван гард ним покре ти ма као што су

мин хен ски „Пла ви јахач” и дре зден ски „Мост”, покре ти од огром ног зна ча ја за раз -

вој европ ске умет но сти у XX веку.

„Мин хен ски круг” хрват ских умет ни ка (Јосип Рачић, Миро слав Кра ље вић,

Вла ди мир Бецић и Оскар Хер ман) шко ло вао се код Хуга фон Хабер ма на у пери о ду

изме ђу 1905. и 1910. годи не; упо знав ши немач ки екс пре си о ни зам и фови зам, ови

ауто ри ути ца ли су на умет ност и до шезде се тих годи на, прет по ста вља ју ћи европ -

ску шко лу наци о нал ној, коју је пред ста вљао Иван Мештро вић, као и гру па Медулић. 
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Мин хен је постао кон ку рен ци ја Пари зу још у XIX веку, нала зе ћи се у бога том

реги о ну, Бавар ској, где су ари сто крат ски кру го ви подр жа ва ли умет ност, мецен ство

је масов но упо шља ва ло сли ка ре, архи тек те и умет ни ке оста лих про фи ла, посто ја ла

је отво ре ност ка нови на ма у умет но сти и убр зо су поче ли ница ти број ни изла гач ки

про сто ри и музе ји (већ од годи не 1838. посто ји згра да Удру же ња умет ни ка München

Kun stve rein, а 1854. и Ста кле на пала та, Gla spa last).139 На тај начин поче ло се с про -

мо ви са њем умет ни ка и њихо вих дела, а тако ђе отво ре не су и раз ли чи те мар ке тин -

шке могућ но сти. Мин хен ска Ака де ми ја лепих умет но сти одно си ла се либе рал но ка

нови на ма, повре ме но у суко бу с делом тра ди ци о нал но ори јен ти са них коле га, и пра -

ти ла је нови не у умет нич ким кру го ви ма тада шње Евро пе. Ово дово ди до раз во ја

модер не умет но сти, где је наста ла и гру па „Пла ви јахач”, и тра ди ци ја при хва та ња

нових умет нич ких иде ја и самих умет ни ка, с раз ли чи тим прак са ма, задр жа ла се и

до данас.

Уоп ште, вели ки умет нич ки цен три Немач ке, посма тра но по кул тур ним догађа -

ји ма, музеј ским збир ка ма, фил му и лите ра ту ри, гале ри ја ма и изло жба ма, финан си -

ра њу кул ту ре и бри зи о спо ме ни ци ма од стра не буџе та гра да, јав ним библи о те ка ма,

про стор но сти ма згра да Опе ре, бро ју позо ри шта и био ско па у одно су на број ста нов -

ни ка, и тако даље, 2015. годи не су ран ги ра ни по прет ход но про ве де ној ста ти стици,140

тако да је Штут гарт зау зео место првог умет нич ког гра да, Дре зден дру го, Мин хен

тре ће, а затим сле де Бер лин, Бон, Франк фурт на Мај ни, Мин стер, Кар лсруе, Хам -

бург, Ауг збург, Дизел дорф, Лај пциг, Есен, Келн, Нир нберг, Ман хајм и Хано вер.

Ако се изу зму поме ну ти већи кул тур ни цен три, умет ност и њене инсти ту ци је

су, као и инфра струк ту ра, инсти ту ци је спор та, еко но ми ја и слич но, децен тра ли зо -

ва не већ педе се так годи на, омо гу ћу ју ћи малим, уда ље ним гра до ви ма и сели ма да

функ ци о ни шу гото во као и савре ме ни, раз ви је ни вели ки гра до ви. Ово не само што

спре ча ва одлив ста нов ни штва у вели ке гра до ве (осим, нарав но, одла ска на шко ло -

ва ње на уни вер зи те ти ма и рад на пре сти жни јим рад ним мести ма) и оду ми ра ње села

него и при вла чи број не посе ти о це, тури сте, па и мно ге гра ђа не који су скло ни ји да

живе у мир ни јем месту. Сама тра ди ци ја довољ но је укљу че на у кул тур ни живот
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малих места с годи шњим фести ва ли ма спе ци фич ним за сва ки гра дић или село поје -

ди нач но, а исто тако, кул тур не инсти ту ци је попут библи о те ка, био ско па, град ских

или спе ци ја ли зо ва них музе ја посто је у гото во сва ком малом гра ду или селу. Ово се

одно си и на умет ност, па су и кул тур ни цен три, тако зва ни Haus der Kunst тако ђе при -

сут ни, с бога тим про гра мом, од изло жби локал них или умет ни ка из дру гих обла сти

или зема ља, до ради о ни ца, часо ва музи ке и сли ка ња за децу и одра сле, при пре ма за

уни вер зи тет, орга ни зо ва ња кул тур них дога ђа ја и тако даље.141

На сли чан начин децен тра ли зо ва на су и умет нич ка удру же ња. Уме сто инсти -

ту ци је на нивоу држа ве, већи гра до ви, а и мно га мања места, с изра зи том умет -

ничком сце ном, има ју сво ја удру же ња умет ни ка, на нивоу гра да, што, нарав но, не

оме та сарад њу, изла га ње, кон кур се и про јек те на међу град ском, држав ном и интер -

на ци о нал ном пољу.

Еко ном ска ста бил ност Немач ке под ра зу ме ва, логич но, и наро чи ту бри гу за

кул ту ру, посеб но у вре ме када је кул ту ра у оста лим раз ви је ним европ ским држа ва -

ма орга ни зо ва на на сли чан начин, те је у ком пе ти тив ном умет нич ком све ту потреб -

но кон ти ну и ра но ради ти на спе ци фич ним про јек ти ма који ће при ву ћи пажњу меди -

ја, кри ти ча ра, умет ни ка, као и публи ке. Вели ки, као и мали музе ји, осим стал них

постав ки, нуде оби ман про грам тем по рар них изло жби у току целе годи не, а цене

кара та су вид но ума ње не за сту ден те, уче ни ке, инва лид на лица и груп не посе те. Број
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Tänzlfest (Тен цлфест), на годи шњем нивоу, с десе то днев ним кул тур ним про гра мом, сред њо ве ков -

ним пара да ма, кон цер ти ма, уче шћем шко ла, умет нич ких инсти ту ци ја, локал них зана тли ја, са

спорто ви ма, маска ра да ма и слич но, а посе ће ност од стра не ста нов ни ка дру гих обла сти Немач ке

је при мет на. 

Исто тако, исто риј ска чиње ни ца о магли која је Кауф бој рен спа сла од бом бар до ва ња у Дру гом

свет ском рату, пове за на је с леген дом о све ти ци-заштит ни ци гра да Св. Кре сен ци ји (Hei li ge Crescen -
cia), која је навод но сама зашти ти ла град и њего ве ста нов ни ке од магле, те је допри не ла и инте ре -

со ва њу за мана стир и саме мошти све ти це које се у њему нала зе. 

Осим тога, на исто риј ском град ском тргу нала зи се тако зва на Неп ту но ва фон та на (Nep tun Brüne),

на којој се у пред бо жић но вре ме поста вља огром ни адвент ски венац са све ћа ма, и то упра во нај -

ве ћи адвент ски венац на све ту. 



гале ри ја у гра ду већи је од 70. Нај по се ће ни ји музеј у Мин хе ну, Ста ра пина ко те ка,

место на коме се нала зе ремек-дела свет ске кла сич не умет но сти, за улаз за стал ну

постав ку напла ћу је само један евро. Бавар ски наци о нал ни музеј на сли чан начин

омо гу ћу је „повољ не посе те” сни жа ва њем цене кар те на један евро неде љом, док

Haus der Kunst, на при мер, упо ла сма њу је цену сре дом.

7.2. Про бле ми савре ме не умет нич ке сце не у Немач кој

Сви више де це ниј ски напо ри пост мо дер ни стич ке умет но сти да уки не раз ли ке

изме ђу „висо ке” умет но сти, као и кла сич них инсти ту ци ја, доми на ци је ака дем ских

кру го ва и ака дем ско обра зо ва них умет ни ка, и умет нич ких прак си које дуго нису

при зна ва не за зва нич не, успе ли су, на свет ској, па и немач кој умет нич кој сце ни, да

омо гу ће коег зи стен ци ју нових умет нич ких прак си са „ста ри ма”, отва ра ње гале риј -

ских про сто ра наме ње них искљу чи во пер фор ман су, видео-арту, диги тал ној умет но -

сти, а исто тако и кла сич ном умет нич ком изра жа ва њу. Број гале ри ја тако ђе је вели -

ки. Оно што је наро чи то постиг ну то у одре ђе ној мери, у „нај бо љој наме ри”, јесте

сма њи ва ње, у вели кој мери, раз ли ка изме ђу ака дем ских и ама тер ских савре ме них

умет ни ка.

Упра во при ти сак ка изјед на ча ва њу ака дем ских и ама тер ских умет ни ка почео

је пред ста вља ти про блем и тео ре ти ча ри, кусто си и кри ти ча ри били су први у Немач -

кој који су о томе недав но поче ли масов но да пишу, под сти чу ћи умет ни ке, исто -

ричаре умет но сти и публи ку да се запи та да ли је све кул ту ра/умет ност. Шта одре -

ђу је ква ли тет добре савре ме не умет но сти? Шта је шти ти од нео ри ги нал но сти

прикри вене медиј ски под у пр том, намер но шокант ном ими та ци јом кон цеп ту а ле или

видео-умет но сти, на при мер? Који су кри те ри ју ми? 

Добро је позна то да су се нео а ван гар де зала га ле за тре нут ни карак тер умет -

нич ког дела, за њего во одби ја ње да буде про дај ни гале риј ски арти кал, бур жо а ски

про дукт из про шло сти, као и за уда ља ва ње кри ти ча ра, исто ри ча ра и тео ре ти ча ра

умет но сти, а и самих умет ни ка-ауто ра, од уло ге тума ча дела. Уме сто тога, публи ка

као непо сред ни уче сник, узи ма дели мич но или пот пу но уло гу интер пре та то ра. 

Исто тако, дела пост мо дер не умет но сти, слич но као и бес пред мет но сли кар -

ство у вре ме првих аван гар ди, интер пре ти ра на су фило зоф ски, пси хо ло шки, социо -
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ло шки, поли тич ки и слич но. То је њихо ва карак те ри сти ка. А након све га, ова ква

интер пре та ци ја пома же широј публи ци која је обич но навик ну ти ја на миме зис него

на сим бо ли ку и скри ве ни сми сао, да раз у ме дело. Исто тако, тре ба ло би да пома же

и потвр ди о ори ги нал но сти и гене зи умет нич ког дела, која би спре чи ла и тако зва не

ими та то ре који, без умет нич ког обра зо ва ња, позна ва ња исто ри је умет но сти, умет -

нич ких тех ни ка и дру гих нео п ход них еле ме на та, изра ња ју на умет нич ким сце на ма

и нема ју спо соб ност да обја сне кон цепт сво јих про је ка та. 

Диле тан ти се, нажа лост, поја вљу ју у изла гач ким инсти ту ци ја ма широм све та,

па и овде. Буду ћи да соп стве на интер пре та ци ја умет нич ког про јек та није оба ве зна,

а поне кад је дово љан (а и финан сиј ски потре бан) ефе кат шока, изне на ђе ња, један

нео бра зо ва ни, али зади вље ни гале ри ста или меце на који ишче ку је искљу чи во нешто

шокант но, сен за ци о нал но и екс пло зив но, рећи ће oхрабрујуће речи, и неу мет нич ко

дело је увр ште но одмах до ори ги нал ног. После ди ца тежњи за осло ба ђа њем умет но -

сти путем тео ри је да сва ко може бити умет ник дове ла је упра во до поме ну тог фено -

ме на. Поје ди на незва нич на, мала умет нич ка удру же ња наста ла из интер нет-гру па,

интер на ци о нал на по карак те ру, која посто је и у самом Мин хе ну, оку пља ју у свој

круг сто ти не ама те ра, као и висо ко о бра зо ва них и афир ми са них умет ни ка. Иде ја

делу је упра во интер ди сци пли нар но и при ја тељ ски, све док у одре ђе ном момен ту не

поста не јасно да орга ни за тор гру пе, вла сник гале ри је и сам ама тер ски кон цеп ту ал -

ни умет ник под сти че афир ма ци ју искљу чи во срод них себи ауто ра (при томе се не

мисли на ауто ди дак те, на умет ни ке који су без зва нич ног обра зо ва ња ради ли на себи,

него сла бо тален то ва не хоби-умет ни ке), док оста ле, ака дем ске, актив не и афир ми -

са не, посте пе но уда ља ва из актив но сти удру же ња. Да ли су ова кви слу ча је ви замена

теза, пуко нази ва ње поп-кул ту ре умет но шћу? Шабло ни, сте ре о ти пи, стан дар ди зо -

ва ност, незна ње, ими та ци ја, који не пра те прин ци пе есте ти ке као што су аутен -

тичност дела, њего ва тех нич ка пер фек ци ја или ино ва ци ја, у јав но сти изра ња ју и

поне кад се изне на ђу ју ће ушу ња ју и у зна чај ни и је гале ри је или се опет кри ју иза

бом ба стич них насло ва изло жби.142
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Кри сти јан Тис (Chri stian Thi es), про фе сор фило зо фи је на уни вер зи те ту у

Пасау, у сво јој књи зи Да ли је све кул ту ра?,143 ука зу је на мно ге про бле ме и њихо ве

гене зе и, изме ђу оста лог, при ме ћу је и поме ну ти фено мен, пита ју ћи чита о це да ли је

кул ту ра оно што види мо у музе ји ма и слу ша мо у кон церт ним сала ма или ништа дру -

го него кон струк ци ја оно га што про мо ви ше јав ни сек тор. Или јед но став но све?

Aутор под се ћа на дефи ни ци ју есте тич ног као све сно начи ње ног дела, чији про цес

наста ја ња укљу чу је одре ђе не ква ли те те као што су нада ре ност, обра зо ва ње/зна ње,

посе до ва ње вешти не144 и тако даље. Како дола зи до тога да се ови ква ли те ти запо -

ста вља ју? Слич но К. Тису, и Јорг Хај зер (Jörg Hei ser), тео ре ти чар, аутор и нови нар,

у сво јој књи зи Шта под ра зу ме ва ква ли тет на савре ме на умет ност145 напо ми ње

како је умет ност „у буму”, како је данас „више него икад умет ни ка, музе ја, тржи -

шта, публи ке, једи но јед ног је мање: КРИ ТЕ РИ ЈУ МА. Како раз у ме ти и оце ни ти

умет ност, која се све ла на спек такл?”146

Оно што ипак спа са ва дегра да ци ју ака дем ског умет ни ка, поред јед на ких пра -

ва да, поред хоби-умет ни ка, рав но прав но изла же (и то у зна чај ни јим гале ри ја ма него

ови дру ги), тако ђе је и став висо ких умет нич ких инсти ту ци ја и ака де ми ја, које врше

строг избор при при хва та њу дела за изла га ње у зна чај ни јим гале ри ја ма, као и општа

цење ност обра зо ва ња умет ни ка које је све ређе, ква ли те та њихо вих дела, као и умет -

нич ке био гра фи је. Ови кри те ри ју ми одре ђу ју и цену умет нич ког дела, као и пита ње

при је ма умет ни ка у зва нич на умет нич ка удру же ња. 

Став инсти ту ци ја доне кле успе шно шти ти про фе си о на ли зам и тиме не дозво -

ља ва обез вре ђи ва ње обра зо ва ног умет ни ка и ори ги нал ног умет нич ког дела (савре -

ме ни умет ник мора бити писме ни ји него умет ник, узми мо, XIX века – и овде се не

упо ре ђу је њихо ва општа обра зо ва ност). Од умет ни ка савре ме ног доба оче ку је се и

да пише есе је, рас пра вља на књи жев ном, фило зоф ском, исто риј ском, соци о ло шком,

поли тич ком нивоу. Савре ме ни умет ник све чешће сам гово ри на отва ра њу соп стве -

не изло жбе, пише саже так о теми изло жбе за ката лог и уме да одго ва ра на пита ња

кри ти ке. 
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7.3. Објект ност, нови меди ји и пред став ни ци 

савре ме не умет нич ке сце не Немач ке

Путем пра ће ња изло жби, умет нич ких часо пи са,147 књи га и разних кул тур них

дога ђа ја, могли би се, по ква ли те ту, екс пе ри мен ту, једин стве ном кон цеп ту и умет -

нич ком меди ју, издво ји ти одре ђе ни ауто ри као пред став ни ци савре ме не умет нич ке

сце не у Немач кој.

Герт и Уве Тоби ас, бли зан ци који се баве кола жом (као и дрво ре зом, скулп ту -

ра ма и црте жом) и актив но изла жу од 2001. годи не, спо јив ши еле мен те апстракт но-

-екс пре сив ног, агре сив ног начи на сли ка ња с кола жним еле мен ти ма (фото гра фи јом,

фраг мен ти ма црте жа и слич но), фоку си ра ју се на над ре а ли стич ку и гро теск ну

димен зи ју мито ва и фол кло ра Руму ни је, ода кле поти чу,148 ком би ну ју ћи је с еле мен -

ти ма савре ме ног гра фич ког дизај на. Годи не 2007, њихо ва инста ла ци ја изло же на на

Fre e ze Art Fair – умет нич ком сај му у Лон до ну, с есте ти ком руског кон струк ти ви зма,

при ву кла је пажњу умет нич ког све та до мере да је 2012. годи не рекон стру и са на у

Њујор ку, на лока ци ји у бли зи ни Team Gal lery, гале ри је савре ме не умет но сти. Тре -

нут но (од 28. 7. до 16. 10. 2016), у мин хен ској Гра фич кој збир ци Модер не пина ко те -

ке, изло же на је сери ја радо ва бра ће Тоби ас, под нази вом Гри сеј (Gri se il le),149 у којој

умет ни ци испи ту ју нове погле де на тек сту ру, фор му и лини ју у „ста рој” ситу а ци ји

„сиво на сивом”.

Гре гор Шнај дер, при су тан на немач кој и међу на род ној умет нич кој сце ни више

од деце ни је, добит ник награ де на Вене ци јан ском бије на лу 2001. г.,150 истра жу је про -

сто ре и про стор не инста ла ци је, попут Haus u r,151 сери је која му је и доне ла Злат ног

лава на Бије на лу. Ово је запра во сери ја рекон струк ци ја енте ри је ра куће умет ни ко -

вих роди те ља у месту Рој ту (Rhe udt) у Холан ди ји и састо ји се из репли ке сва ке од
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соба, зидо ва, пла фо на и пода, у окви ру самих соба, попут ков че га у Тутан ка мо но -

вом гро бу. Про је кат „Коц ка” из 2005, прво бит но је ини ци ра на од самог Вене ци јан -

ског бије на ла и тре ба ло је да се нала зи, као омаж Маље ви чу и иде ја поте кла од коцке

на Каби, у Меки, на тргу Св. Мар ка. Нажа лост, план је про пао и пред само отва ра -

ње изло же ног објек та отка зан је, као „поли тич ки непо до бан”. Убр зо је Бер лин пре -

у зео ини ци ја ти ву за рекон струк ци ју објек та, али је из истих раз ло га, пред само отва -

ра ње, дога ђај отка зан, али касни је ипак реа ли зо ван, у Хам бур гу, где је поста вљен,

изме ђу два умет нич ка музе ја, 2007. годи не. Шнај дер је поди гао пра ши ну у умет нич -

ком и медиј ском све ту 2008, када је наја вио сво ју иде ју како би „желео при ка за ти

лепо ту смр ти при ка зав ши осо бу која уми ре или је упра во умр ла при род ном смр ћу”.

Меди ји су се обру ши ли на ауто ра са сен за ци о на ли стич ким опту жба ма како „умет -

ни ци желе да људи уми ру”, али иде ја је запра во била осло ба ђа ње иде је смр ти од

соци јал ног табуа. Шнај дер је одго во рио кон стру и са њем мону мен тал ног про сто ра

који се пру жа у дуби ну и собу уну тар њега пону дио је као сво је вр сни мау зо леј

„добро вољ цу”, који би у њему умро, и тиме изјед на чио соци јал ни ефе кат рође ња

са смр ћу.

Aнселм Реј ле кре ће се у сво јој умет но сти од фигу ра ци је до пер фор ман са, од

иро ни је сим бо ли зма пост мо де р не, до ути ца ја апстракт не умет но сти ХХ века.152

Можда нај по зна ти ја сери ја овог ауто ра јесте „Сли ке-фоли је”, у којој су алу ми ни -

јум ске и слич не фоли је сме ште не у гео ме триј ским обли ци ма у обо је не кути је од

плек си гла са, у који ма рефлек си ја боје на фоли ји при вла чи пажњу посма тра ча и као

тек сту ра пози ва на так тил но иску ство, које опет кути је од плек си гла са спре ча ва ју.

Гру па скулп ту ра под име ном „Африч ке скулп ту ре” из 2007. годи не, која поти че од

репли ка нађе них обје ка та у тра ди ци о нал ним тех ни ка ма, попут брон зе, али оства ре -

них на нео че ки ван начин, и са очи глед ним ути ца јем првих аван гар ди на рад самог

умет ни ка, посеб но А. Архи пен ка, Х. Арпа и Х. Мура (уоп ште но код радо ва А. Реј -

леа осе ћа се ути цај аван гард них и нео а ван гард них покре та, попут оптич ке умет но -

сти, мини ма ли зма, поп-арта, на при мер).

Вол фганг Тил ман је сво ја истра жи ва ња у обла сти фото гра фи је зао кру жио још

пре више од деце ни је, раз вив ши свој соп стве ни и пре по зна тљи ви стил, који му је
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донео и Тар не ро ву награ ду (Tur ner Pri ze) Тејт гале ри је 2000. годи не, као и члан ство

у Кра љев ској умет нич кој ака де ми ји у Лон до ну. Убр зо после тога, Тил ман се почи -

ње бави ти и видео-инста ла ци ја ма у ком би на ци ји са све тло сним и звуч ним ефек ти -

ма. Екс пе ри мен ти са све тло шћу при сут ни су и у њего вим апстракт ним фото гра фи -

ја ма, у који ма истра жу је и однос све тло –тек сту ра (Сери ја „Све тла”, 2000. г.), као и

сам меди јум (баве ћи се, нарав но, ана лог ном фото гра фи јом и про це сом раз ви ја ња –

попут сери је „Сло бод но пли ва ње”, 2003–2005. г.), као и боју. 

Андре ас Гур ски је још један умет ник који се бави фото гра фи јом као тех ни ком

с кон цеп том ука зи ва ња на про блем гло ба ли за ци је. Њего ви радо ви често поста вља -

ју пита ње коли ко тех но ло ги ја, урба на инфра струк ту ра и архи тек ту ра мења ју интен -

зи тет међу људ ске кому ни ка ци је – да ли је учвр шћу ју или сма њу ју. Исто тако, Гурски

испи ту је, у сво јој сери ји In Chi ca go Board of Tra de II (1999), про бле ме који ма се

бавио и поп-арт, како трго ви на ути че на актив но сти поје ди на ца, као и на њихо ве

одно се. Сери ја Оке ан из 2010. г., при ка зу је, из птич је пер спек ти ве, тек сту ру мора и

оке а на као аморф них, леб де ћих, крх ких фор ми, с при кри ве ним пита њем о деструк -

ци ји живот не сре ди не. 

Метју Бурел је савре ме ни умет ник који је узди гао колаж на сасвим нови ниво,

кре и ра ју ћи ујед но оптич ку илу зи ју мно го број ним сло је ви ма, као и пози ва ју ћи

посма тра ча да визу ел но раз ло жи дело ве и међу њима тра жи скри ве ну пору ку, пуну

кон тра дик ци ја и мисте ри је. Истра жу ју ћи ујед но и ана то ми ју, Бурел је при ме њу је и

на сери је сво јих пор тре та-кола жа, често ста рих фото гра фи ја, ула зе ћи тех нич ки,

физич ки или мета фо рич ки испод физи о но ми је лица, као маске, и откри ва ју ћи ми -

шиће, вене и очне јабу чи це, тра га ју ћи. Фор ми ран под ути ца јем дада и зма, посеб но

Х. Хох, М. Ерн ста, као и „оца кола жа”, Ж. Бра ка, умет ник нази ва сво је радо ве дата-

измом, одри чу ћи над ре а ли стич ки ути цај који је код њега, тако ђе, врло при су тан,

тума че ћи овај тер мин „умет нич ком мето дом коју је раз вио ради про це су и ра ња

инфор ма ци ја на свој начин, рефлек ту ју ћи се и дефи ни шу ћи однос с реал ним”.153

Из овог раз ло га Бурел прет по ста вља физич ке карак те ри сти ке тра ди ци о нал ног начи -

на кре и ра ња кола жа у одно су на диги тал ни, мада диги тал не екс пе ри мен те често

кори сти као вид ски це. 
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Јули ја Буш кори сти се, тако ђе, кола жом као тех ни ком изра жа ва ња, открив ши

тиме начин да изра зи емо ци је, чиње ни це, ста во ве, да одго нет не зна че ња, као и да

рас ки не са уста ље ним сте ре о ти пи ма, нави ка ма, асо ци ја ци ја ма, интер пре та ци ја ма и

кон цеп ци ја ма.154 Сто га кре и ра дина мич не ком по зи ци је мањег фор ма та, с изра же ним

кон траст ним фор ма ма и тек сту ра ма, кори сте ћи цртеж, црно-белу фото гра фи ју и

фото гра фи ју у боји. Често су фраг мен ти црно-белих фото гра фи ја акто ва ком би нова -

ни с хро мат ском тек сту ром дра пе ри је, фото гра фи је при ро де или јед но став но с одре -

ђе ним гео ме триј ским обли ком, ства ра ју ћи једин стве ну сим бо ли ку, пуну енер ги је. 

Бене Рол ман почео је као илу стра тор, да би након сту ди ја и борав ка у Јужној

Коре ји пре неко ли ко годи на постао заин те ре со ван за ком би но ва ну тех ни ку кола жа

и црте жа, гово ре ћи „колаж је тера пи ја”.155 Рол ма но ви кола жи посе ду ју доста илу -

стра тив них карак те ри сти ка, као и еле ме на та реклам них пла ка та, носе ћи соци о -

лошку, поли тич ку или пси хо ло шку пору ку. За раз ли ку од ових, мини ја тур на сли -

карско-фото граф ска кола жна сери ја Кар те за игра ње из 2014. годи не носи и печат

под све сног, дубо ко скри ве не пору ке, уто пиј ске и над ре ал не при ка зе. 

Суза не Тиман156 је мин хен ска умет ни ца која је инста ла ци ју и скулп ту ру спо ји -

ла с мате ри ја ли ма попут пру ћа и пле те них тка ни на. Инте ре со ва ње за пле те ње кор -

пи и пред ме та од пру ћа усме ри ло је ову њујор шку сти пен дист ки њу ка кре и ра њу

аморф них и теку ћих фор ми и „пле те них” скулп ту ра, било од пру ћа, жице, гуме или

слич них мате ри ја ла. Ови објек ти ука зу ју на сво ју ого ље ну струк ту ру и про цес наста -

ја ња, а на сли чан начин о томе гово ре и када се нала зе оба ви је ни пле те ним тек сти -

лом, нај че шће вуном,157 која, осим што дода је струк ту ри и однос изме ђу боја, уно си

свест о разним емо ци о нал ним ста њи ма помо ћу токо ва ових меких тек сту ра. У сери -

ји Сто ли це, волу мен тек сти ла, њего ви кон тра сти и линиј ске фак ту ре кон ча стих

текућих маса дове де не су у кон такт с раз ли чи тим рамо ви ма сто ли ца, метал ним,

дрве ним, тапа ци ра ним и слич но, пре ла ма ју ћи се пре ко њих, пре пли ћу ћи се, кон ку -

ри шу ћи сво јим волу ме ни ма или поста вље не у уло гу насло на, руко хва та и тако даље,

испи ту ју ћи однос чвр стих и меких струк ту ра. 
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Саби не Штра уб на интри ган тан начин уно си гео ме три ју у сво је аси ме трич не

ком по зи ци је, од инста ла ци ја, архи тек тон ских скулп ту ра на отво ре ном до анга жма -

на у сакрал ним објек ти ма,158 попут олта ра у еван ге ли стич ким црква ма, које дозвоља -

ва ју екс пе ри ман тал ни, гео ме триј ски и мини ма ли стич ки дизајн. Maтеријали које

умет ни ца упо тре бља ва вари ра ју од дебе ле жице, мета ла, дрве та и пла сти ке, у зави -

сно сти од места на коме је про је кат изло жен, а и од зах те ва гео ме триј ских ком по зи -

ци ја. С. Штра уб бави се нај ви ше испи ти ва њем обли ка ква дра та, пра во у га о ни ка, а

тиме и коц ке и ква дра, који на раз ли чи те начи не кому ни ци ра ју с про сто ром – било

ими ти ра ју ћи струк ту ром жице екс пре си ван потез или висе ћи у про сто ру као мобил -

не скулп ту ре, загла вље не у вер ти ка ли уског про ла за у гале ри ји, нижу ћи се у расту -

ћем рит му на отво ре ном, попут доми на у пер спек ти ви, или при ку ца не на зид као

гру пе малих, аси ме трич них фор ми које чине јед ну вели ку, испи ту ју ћи инте гри тет

соп стве не фор ме и мате ри ја ла посто ја њем гео ме триј ских про сто ра у окви ру самих

обје ка та. 

Петер Ерш ман, запра во швај цар ски умет ник, али при су тан и на немач кој умет -

нич кој сце ни, сво јим интер ак тив ним ком пју тер ским инста ла ци ја ма и видео-радо ви -

ма упо ре ђу је раз ли чи те кул ту ре, раз ли чи те вре мен ске пери о де, фик ци ју и реал ност,

при род ност и изве шта че ност.159 Почев ши од ком би но ва ња фото гра фи је, сли кар ства

и фил ма, Ерш ман већ пет на е стак годи на раз ви ја у сво јим радо ви ма раз не видо ве

про сто ра и вре ме на, у окви ри ма акту ел них соци о по ли тич ких и кул ту ро ло шких про -

бле ма. Пут ка раду с интер ак тив ним меди ји ма умет ни ку су откри ли соп стве ни

видео-радо ви, који, напро тив, нису интер ак тив не при ро де, али наго ве шта ва ју је,

попут пти це која про ле ће кроз сце ну, или жалу зи на које се отва ра ју и затва ра ју. Изло -

жба у Дре зде ну 2015. годи не под нази вом Куда иде мо? поста вља пита ња о про шло -

сти, сада шњо сти и будућ но сти гра до ва и њихо вих ста нов ни ка. Умет ни ко ве теме, као

и меди ји, пове за но теку и при ка зу ју живот гра да, про ла зни ке, гра фи те, ноћ ну актив -

ност, музи ку и позо ри ште, баште и куће, сао бра ћај и тако даље, испи ту ју ћи уло ге

гра да као позор ни це на којој се оди гра ва сва ко дне ви ца њего вих ста нов ни ка, као

мисте ри је за посе ти о це, однос гра да и њего ве око ли не, пове зу ју ћи раз ли чи те сре -

ди не, кла се, инди ви дуе, места, иску ства и жеље, у окви ру гра ни ца јед ног гра да, који

их сво јим гра ни ца ма обје ди њу је и који може бити сва ки град, без раз ли ке. 
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Фран ти чек Кло снер је још један од умет ни ка који су пред став ни ци дана шње

умет нич ке сце не у Немач кој, а бави се пер фор ма тив ном скулп ту ром, као и визу ел -

ном пое зи јом, видео-умет но шћу, инста ла ци јом и црте жом.160 Путем ових меди ја Кло -

снер испи ту је људ ску егзи стен ци ју у савре ме ном кон тек сту, изра же ну људ ским

телом као сим бо лом и пред ме том про це са пси хо ло шког оту ђе ња упо ре до са соци о -

ло шком зави сно шћу. Поет ска есте ти ка њего вих радо ва, која исто вре ме но обра ђу је

и поли тич ке теме, укљу чу је врло актив но публи ку у интим ни дија лог с делом. Пер -

фор ма тив ни видео-рад Каи рос и Хро нос, при ка зан 2015. у Удру же њу умет ни ка Рур,

пси хо ло шки врло интен зив но обра ђу је тему инди ви ду а ли за ци је чове ка у пси хо ло -

шко-соци о ло шком кон тек сту, док се људ ска скулп ту ра (запра во ауто по р трет самог

умет ни ка) од леда топи изнад пра во у га о ног окви ра базе на, чија вода, као и при сут -

ни зид, рефлек ту ју овај при зор и кадро ви почи њу да се мења ју као с треп та јем ока,

док их кон цен трич ни ритам воде и пре ла ма ња све тла обје ди њу је. Овде је инди ви -

дуа упра во пред ста вље на као одре ђе ни про цес, визу ел ним и емо ци о нал ним еле -

менти ма. 

Уви дом у рад ових неко ли ко поме ну тих умет ни ка, на пита ње о наго ве шта ју

буду ће егзи стен ци је и раз во ја обли ка објект но сти у умет но сти Немач ке (као јед ног

од при ме ра запад но е вроп ске умет но сти) може се одго во ри ти још јед ном потвр дом

о расту ћем рит му којим ће се, надо пу ње ни новим иску стви ма, и даље пона вља ти

еле мен ти и прак се првих аван гар ди у бли жој будућ но сти умет но сти (то јест у току

ХХI века). 
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8. ТЕО РЕ ТИ ЧА РИ XX И XXI ВЕКА О АВАН ГАРД НОМ,

МОДЕР НОМ, ПОСТ МО ДЕР НОМ И БУДУ ЋЕМ

На изло жби три је на ла гале ри је Тејт 2009. годи не Алтер мо дерн, диску то ва ло

се о томе да је пост мо дер ни зам „дошао до свог кра ја”161 и да се фор ми ра „нова

култура XXI века”.162 Ову кул ту ру умет ни ци, по кусто су гале ри је и ауто ру Нико ли

Бурија ру, упра во поку ша ва ју схва ти ти као нови облик модер ни зма који ће бити

карак те ри сти чан за XXI век, у коме вре ме игра вели ку уло гу у умет нич ким истра -

жи ва њи ма и про јек ти ма, па узи ма за прет по став ку да је тиме и исто ри ја, као никад

довољ но познат фено мен, вели ко поље којим је темат ски могу ће бави ти се попут

пусти ње или све ми ра.163 Зани мљи во је поза ба ви ти се пред ви ђа њи ма о томе којим ће

се путе ви ма умет ност раз ви ја ти у овом веку. 

Опет, тео ре ти ча ри који су се у XX веку бави ли поја ва ма у умет но сти тако ђе

су још увек пред мет поре ђе ња, рас пра ва и осла ња ња на њихо ве ста во ве кад се гово -

ри о сада шњо сти и будућ но сти. Неке од важних тача ка гле ди шта дао је Кле мент

Грин берг, изме ђу оста лог, ста вља ју ћи у пита ње да ли кри ти чар може дава ти суд о

умет нич ком делу; неки њего ви основ ни ста во ви јесу како би фигу ра тив но сли кар -

ство и скулп ту ру тре ба ло „одба ци ти” и да упра во апстрак ци ја даје сли ци особ ност,

уз нео п ход ну раци о на ли за ци ју, ради избе га ва ња упа да ња у кли ше, комер ци јал ну
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ви мо публи ку и посто ји потре ба да се иза ђе из тог ста ња. (...) Алтер мо дер ни зам (алтер=мно штво)

тре ба ло би да буде гло ба лан у XXI веку; више нема инког ни то-обла сти – све је гло бал но као

Гугл-мапе. (...) Послед ња не сасвим позна та кате го ри ја је исто ри ја, то јест вре ме. Умет ни ци

покуша ва ју да истра жу ју пла не ту на раз ли чит начин, истра жу ју ћи вре ме као да је оно џун гла или

пусти ња. (...)”



уло гу, као и подр жа ва ње иде о ло ги ја. Kaсније је кри ти ко вао стил В. де Куни га као

„кон зер ва ти ван (сери ја сли ка „Жене”)”,164 кao и апстракт ни екс пре си о ни зам, како су

„под ле гли упа да њу у кли ше”.165 Грин бе рг је поку шао да обја сни гене зу модер не

умет но сти, пра те ћи је кроз дека де, мења ју ћи ста во ве и поку ша ва ју ћи да обја сни на

који начин логи ка ути че на поме ра ње од јед ног прав ца до дру гог. Иако су њего ве

тео ри је одба ци ли већ мини ма ли сти, као и стру је кон цеп ту а ле, а и данас су мно ги од

њего вих аргу ме на та поби је ни, Грин берг је зна ча јан са исто риј ске тач ке гле ди шта, а

тако ђе и због ути ца ја који је имао на умет ност и умет нич ку кри ти ку. 

С дру ге стра не, Џон Расел, неза до во љан апстракт ним екс пре си о ни змом и с

инте ре со ва њем посма тра ју ћи поја ве покре та који су сле ди ли, међу први ма је при -

хва тио Рау шен бер го ву умет ност; сма трао је да је логи чан след да се умет ност непре -

ста но обна вља током свог раз во ја, црпе ћи из ути ца ја исто ри је умет но сти, али не

ими ти ра ју ћи, него нала зе ћи непре ста но нове начи не испо ља ва ња, тех ни ке, нове фор -

ме, објек те (поја ва инста ла ци ја, нађе них обје ка та, ленд-арт и дру ги).166

Неза о би ла зна је и Тео ри ја аван гар де Пете ра Бир ге ра,167 која је не само оста -

ви ла ути цај него и покре ну ла број не деба те, есе је и кри ти ке њего вих ста во ва. Основ -

не карак те ри сти ке кон цеп та аван гар де по Бир ге ру су напа ди на умет нич ке инсти ту -

ци је и рево лу ци о нар на тран сфор ма ци ја сва ко днев ног живо та; по њему исто риј ске

аван гар де су се уга си ле из раз ло га што нису успе ле да оства ре ове прин ци пе,168 а

нео а ван гар де су се упле ле у кон тра дик ци је и естет ске екс пе ри мен те и тиме само

уздр ма ле инсти ту ци је, не сру шив ши их до кра ја.169 Бир гер опет утвр ђу је зна ча јан

ути цај исто риј ских аван гар ди на пре и спи ти ва ње умет нич ких инсти ту ци ја.

Jeдан од нај зна чај ни јих дана шњих исто ри ча ра и тео ре ти ча ра умет но сти Хал

Фостер изу зет но је битан за раз ма тра ње модер не и пост мо дер не, за уло гу аван гар -

ди у пост мо дер ни, као и њего во мишље ње о суд би ни пост мо дер не. Вео ма је истак -

нут став Фосте ра о циклич ном пона вља њу еле ме на та аван гар де који у одре ђе ном

расту ћем рит му сва ким понов ним ути ца јем побољ ша ва ју про пу сте прет ход них (упо -

ре ђу ју ћи, на при мер, ути цај који се од Пика са пре ко Поло ка пре нео до умет ни ка
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шезде се тих, а затим осла био с ути ца јем Диша на пре ко Вор хо ла, који се одр жао и у

савре ме ној умет но сти).170 Пита ју ћи се „шта то што про из во ди сада шњост као раз -

ли чи ту поста вља у жижу про шлост?”,171 у књи зи Повра так реал ног, Фостер пра ти

раз вој неко ли ко умет нич ких прак си и тео ри ја од 1960. годи не до данас, поку ша ва -

ју ћи репе ти тив но поја вљи ва ње умет нич ких прак си (попут реди меј да у умет но сти

кра јем XX века) обја сни ти не као ими та ци ју, већ напро тив као инспи ра ци ју за нов

при ступ истом, ори ги нал ном објек ту аван гар де, сво је вр сну дора ду, нову, побољ ша -

ну вер зи ју. Он обја шња ва вре мен ску ком по нен ту понов ног поја вљи ва ња еле ме на та

и ути ца ја прво бит них аван гар ди у умет но сти (касних педе се тих и раних шезде се -

тих), као алтер на ти ву после рат ном модер ни стич ком при сту пу, као и тео ре ти ча ри ма

који су га засту па ли.172 Подр жа ва ју ћи пост мо дер ни зам, он га ипак карак те ри ше као

„тре ти ра ног као моду, да би након тога постао демо де”,173 поста вља ју ћи након тога

пита ње да ли га се у том слу ча ју тре ба одре ћи или не. 
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9. ЗАКЉУ ЧАК

Након ана ли зе пој ма објект но сти, њених појав них обли ка и њихо вих међу соб -

них одно са и ути ца ја, егзи стен ци је од поче та ка и раз во ја до савре ме не умет но сти,

као и ста во ва тео ре ти ча ра, може се доћи до неко ли ко закљу ча ка.

Хро но ло шко-исто риј ски може се утвр ди ти да је XIX век при пре мио терен за

аван гар де с почет ка XX века, у који ма се обје кат поја вљу је и почи ње неза ви сно да

егзи сти ра као низ нових умет нич ких прак си, које су се поја вљи ва ле лан ча но или

само стал но, али као део аван гар ди, усло вљен њихо вим карак те ри сти ка ма, посеб но

одба ци ва њем тра ди ци о нал ног, ино ва тив ним екс пе ри мен ти ма и тео ри ја ма, про во ка -

ци ја ма, интер ди сци пли нар но шћу и пове зи ва њем меди ја, а тиме и бри са њем гра ни -

ца изме ђу умет нич ких тех ни ка, као и изме ђу висо ке, при ме ње не и дру гих обли ка

умет но сти. 

Поја ви објект но сти прет хо ди интен зив но зани ма ње за фор му, њено гео ме три -

зо ва ње и раз ла га ње под ути ца јем Сеза на, након што су се у доба постим пре си о ни -

зма издво ји ла три модер ни стич ка тока, који ће циклич но ути ца ти на умет ност до

данас – екс пре си ја, фан та зи ја и апстрак ци ја (која се упра во и усред сре ђу је на струк -

ту ру и фор му умет нич ког дела). У куби зму је екс пе ри мен ти ма с раз ли чи тим тех ни -

ка ма и њихо вим ком би но ва њем наста ла тех ни ка лепље ног папи ра, а затим колаж. 

Дада и зам доно си реди мејд, као и асам блаж и мерц, апсурд не маши не, фото -

мон та же, нађе не објек те; и нај у ти цај ни ји је покрет аван гар де на касни ји ток

уметно сти XX века. Дада и зам први испо ља ва чисту тро ди мен зи о нал ност. Руски кон -

струк ти ви зам, опет, уна пре ђу је фото мон та жу, гра фич ки дизајн и доно си кон тра -

ре љеф, Татљи но ве кон струк ци је и Род чен ко ве про у не, као оса мо ста ље ње самог

објек та. Супре ма ти зам се посве ћу је осло бо ђе ној од дета ља бес пред мет но сти и сво -

ди на основ не гео ме триј ске фор ме и боје. Покрет де стијл на сли чан начин при сту -

па фор ми, дају ћи важност основ ним боја ма и лини ја ма које се секу под пра вим углом
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(П. Мон дри јан), а сво јим бавље њем и инду стриј ским дизај ном, скулп ту ром, типо -

гра фи јом и дру гим видо ви ма умет но сти ути че наро чи то на архи тек ту ру. На кра ју и

фро таж, гра таж, колаж-рома ни и декал ко ма ни ја174 Мак са Ерн ста, прво бит ног

при пад ни ка даде (а касни је и над ре а ли зма), нови су тех нич ки доме ти висо ке екс пе -

ри мен тал но сти прве аван гар де. 

Након Дру гог свет ског рата почи њу се јавља ти покре ти који су инспи ри са ни

исто риј ским аван гар да ма, носе ћи слич не карак те ри сти ке. Након више од деце ни је

доми на ци је апстракт ног екс пре си о ни зма, који није могао наста ти без Кан дин ског и

немач ких екс пре си о ни ста, поп-арт се јавља с изра зи тим револ том про тив вла да ју -

ћих вред но сти у дру штву и исту па про тив њих јед на ко сме ло као и дада и зам, цинич -

но, кри ти ку ју ћи поли ти ку и све де ност дру штва на кон зу ме ри зам, као и умет нич ке

инсти ту ци је и над ме ни став висо ке умет но сти и попу лар них тен ден ци ја. 

У вели кој мери инспи ри са ни дада и змом, посеб но Диша ном, ови умет ни ци

висо ко ек спе ри мен тал но и интер ди сци пли нар но у сво јим дели ма изо бра жа ва ју про -

дук те масов не кул ту ре у циљу њене кри ти ке. Они ука зу ју на то да те исте теме мас-

меди ја могу да се уздиг ну на висо ки естет ски ниво и избри шу гра ни це онда када су

при ме ње не на умет ност, савре ме ним тех ни ка ма попут сито-штам пе, скулп ту ра од

меких мате ри ја ла, про сто р них ком по зи ци ја, огром них фор ма та, нових вари јан ти

гото вог објек та као и нађе них обје ка та, скулп ту ра-кути ја, кола жно-асам бла жних

ком по зи ци ја – ком би но ва них тех ни ка, кине тич ких скулп ту ра и тако даље. 

Овде ула зи мо већ на про стор нео а ван гар ди, ода кле почи ње потвр да прве хипо -

те зе овог рада, а то је да се еле мен ти објект но сти првих аван гар ди XX века пона -

вља ју у савре ме ном визу ел ном гово ру умет но сти, као и у интер пре та ци ји умет нич -

ког дела. Кад се поми ње интер пре та ци ја умет нич ког дела, не забо ра ви мо да су се

дада и сти први одре кли завр ше ног умет нич ког дела, а то је кон цепт и умет нич ких

покре та шезде се тих, који ста вља иде ју на прво место. Тех нич ки је већ јасно да се

изме ње ни и допу ње ни видо ви умет нич ких прак си првих аван гар ди прак ти ку ју већ

у поп-арту, а наро чи то у кон цеп ту ал ној умет но сти, која се чвр сто осла ња на ути цај

Диша на, иду ћи до сма њи ва ња физич ког при су ства умет нич ког дела, то јест објект -

но сти, у сво јој прак си. Ово је вре ме иде је која је и реа ли за тор умет нич ког дела. 
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Објект ност тог вре ме на опста је у обла сти инста ла ци је, где тро ди мен зи о нал -

ни објек ти оства ру ју кому ни ка ци ју с про сто ром, као и с публи ком, али је објект ност

у функ ци ји иде је и вре мен ске огра ни че но сти тра ја ња – одби ја ју ћи ста тус гото вог

умет нич ког дела. Већи на нео а ван гард них покре та наста ви ла је да живи и до данас,

мења ју ћи се даљим ино ва ци ја ма, као што је при ме тио и Хал Фостер, „вер ти кал но
се осла ња ју ћи на сво је амби ци о зне прет ход ни ке и тако одр жав ши вер ти кал ну осо -
ви ну, одно сно исто риј ску димен зи ју умет но сти, исто вре ме но се отво рив ши пара -
диг ма ма из про шло сти да би отво ри ла нове могућ но сти у сада шњо сти, па је тако
раз ви ла и хори зон тал ну осо ви ну, одно сно соци јал ну димен зи ју умет но сти”.175 Иако

се данас често гово ри о кра ју пост мо дер ни зма и о истра жи ва њу нових видо ва умет -

но сти који ће пре о вла да ва ти у XXI веку, сама прет по став ка о исто ри ји као недо вољ -

но истра же ном под руч ју176 опет напо ми ње о фосте ров ском циклич ном пона вља њу

аван гард них еле ме на та, наро чи то узев ши у обзир савре ме не пре о вла ђу ју ће умет -

нич ке прак се, које су нај ве ћим делом ино ва ци је прак си наста лих шезде се тих година.

Дру гу хипо те зу, која поста вља пита ње какве су про ме не у дру штву (и оста ли
узро ци) нај ви ше ути ца ли на касни је аван га р де и одсту па ња њихо вих тео ри ја и
поети ка од првих аван гар ди, потврђујe низ бур них дога ђа ја у исто ри ји који су с

разли чи тим тем пом мења ли тра ди ци о нал на дру штва и место поје дин ца у њима.

Прва инду стриј ска рево лу ци ја, као и про све ти тељ ство XVI II века, са зна чај ним

пома цима у нау ци, фило зо фи ји поли ти ци, књи жев но сти и дру штву, кул ми ни ра ли су

у Францу ској рево лу ци ји у којој су сру ше не тра ди ци о нал не хије рар хи је и успо -

ставље не неке од поли тич ких и соци јал них нор ми про све ти тељ ства о иде а ли ма сло -

бо де и јед на кости. 

Прве деце ни је XIX века су тако обе ле же не нео кла си ци змом у умет но сти и

роман ти змом у књи жев но сти. Након сре ди не XIX века дру ги талас инду стриј ске

рево лу ци је још је интен зив ни ји, беле же ћи нај ве ћи еко ном ски раст за тако крат ко

вре ме у целој исто ри ји све та. Она пред ста вља, с изу ми ма теле гра фа, а затим теле -

фо на, радио-апа ра та као и ино ва ци ја ма у тран спор ту, и први облик гло ба ли за ци је

дру штва. Умет ни ци, који већ одав но нису више зана тли је које раде за ари сто кра ти -

ју, сада има ју моћ не само да се оду пру уста но вље ним ака дем ским инсти ту ци ја ма,

годи шњим изло жба ма, музеј ским постав ка ма и колек ци о на ри ма уста но вље не раз -
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ви је не сред ње кла се него и да ства ра ју „умет ност ради умет но сти”, успро ти ве се

ака де ми зму и раз ви ју соп стве не иде је, које резул ти ра ју новим умет нич ким прав ци -

ма, а тако ђе и да се удру же са исто ми шље ни ци ма и зау зи ма ју се за сво ју нову умет -

ност. Тако наста је низ умет нич ких пра ва ца, реа ли зам, импре си о ни зам, постим пре -

си о ни зам, сим бо ли зам и дру ги. 

Пре лаз из XIX y XX век је кул ми на ци ја тех но ло шког напрет ка инду стриј ског

доба, коло ни ја ли зма и либе рал ног капи та ли зма. Тра ди ци о нал но дру штво се под тим

ути ца јем све брже мења и стре ми ка одре ђе ној дека ден ци ји и умет ник је у пози ци -

ји да се истој успро ти ви на нај сме ли ји начин – про кла ма ци јом новог у умет но сти,

екс пе ри мен ти ма и њихо вим резул та ти ма. Тако наста ју прве пред рат не аван гар де,

фови зам, куби зам, футу ри зам, екс пре си о ни зам. Завр ше так дру ге инду стриј ске рево -

лу ци је озна ча ва поче так Првог свет ског рата, сле де ћег вели ког пре о кре та у исто ри -

ји чове чан ства. У току рата наста ју оста ле аван гар де, песи ми стич ког духа, дада и -

зам, а после и нова објек тив ност. Окто бар ска рево лу ци ја мења из осно ве руско

друштво, у чијој умет но сти под ути ца јем куби зма и футу ри зма наста ју кон струк ти -

ви зам, супре ма ти зам, лучи зам. Два де се тих годи на, у Евро пи која се још није опо ра -

ви ла од после ди ца рата, али у којој су се дру штве не нор ме знат но изме ни ле, наста -

је над ре а ли зам. Три де се те годи не доно се тота ли тар не режи ме који огра ни ча ва ју

умет ност и забра њу ју аван гард не покре те и начи не умет нич ког изра жа ва ња, изме -

ђу оста лог, ради заглу пљи ва ња и кон тро ле над обич ним све том. Дру ги свет ски рат

је сле де ћи вели ки потрес, који пога ђа вели ки део све та и доно си раз о ре тота ли та ри -

зма, након којих се нужно дру штве не нор ме, као и гра ни це држа ва мења ју. 

После рат ни умет нич ки покре ти наста ју у Аме ри ци, мање пого ђе ној ратом, и

супрот ста вља ју се после рат ном кон зу мер ском кичу и масов ним меди ји ма, поку ша -

ва ју ћи уки ну ти гра ни це изме ђу умет но сти и повр шне заба ве за народ. Након педе -

се тих, Хлад ни рат, раси зам, кон зу ме ри зам, хије рар хи ја, рели ги ја, при вид но патри -

јар хал но дру штво, место поје дин ца у њему, жене, одно си међу поло ви ма и тако

даље, у Аме ри ци иза зи ва ју дру штве ну рево лу ци ју која гото во деце ни ју бор бе тран -

сфор ми ше дру штво у такво каквим га данас углав ном зна мо. У умет но сти се рађа -

ју нове аван гар де које се засни ва ју на кон цеп ту дела, одри чу ћи се кла сич ног умет -

нич ког дела као про дај ног про дук та. 

Нове умет нич ке стру је јед но вре ме гото во изу зи ма ју при су ство објек та, наста -

ју нове умет нич ке прак се које почи ва ју на убе ђе но сти да ће довр ши ти запо че ту
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првим аван гар да ма иде ју – руше ње тра ди ци о нал них умен тич ких инсти ту ци ја. Иако

их оне нису сру ши ле, избо ри ле су се за место у изло жбе ним гале ри ја ма и музе ји ма,

и опста ле до данас. Касни је, у еко ном ски ста бил ном све ту осам де се тих, поно во се

про кла му је вра ћа ње кла сич ној сли ци и фигу ра тив ној умет но сти. Деве де се те, понов -

но вре ме рато ва и рас па да поли тич ких режи ма, мења ње гра ни ца држа ва и демо граф -

ске про ме не, а касни је и нови миле ни јум, обе ле же не су тех но ло шким печа том у

умет но сти, интер ди сци пли нар но шћу и обна вља њем ути ца ја прак си шезде се тих у

ком пју тер ском добу. 

У новом миле ни ју му, гло ба ли за ци ја је вели ки фак тор ути ца ја на умет ни ке и

умет ност; исто тако, пове за ност актив но сти и брз про ток инфор ма ци ја, увид у деша -

ва ња у умет но сти широм све та путем интер не та, рас ту ће тржи ште умет но сти, бије -

на ла и сај мо ви омо гу ћу ју умет ни ци ма из свих дело ва све та да буду при сут ни у

интер на ци о нал ном сми слу.

Пред ви ђа ња тео ре ти ча ра (као и самих умет ни ка) о умет но сти у XXI веку (и

месту објек та међу њима), што би била тре ћа хипо те за овог истра жи ва ња, углав -

ном су опреч на; као што је поме ну то, јед ни веру ју у неу спех пост мо дер не, дру ги у

њен „изла зак из моде”, тре ћи у то да она још увек делу је из раз ло га што није испу -

ни ла сво је циље ве и тако даље. Teoретичар Кит Мар тин-Смит кри ти ку је анти е сте -

тич ки став пост мо дер ни зма, сма тра ју ћи да је постао дека ден тан, изме ђу оста лог,

тиме што је, упр кос при зна ва њу од стра не инсти ту ци ја, разу мљив само малом бро -

ју људи; исто тако, он заме ра иро ни ји, уки да њу гра ни ца не само изме ђу „висо ких”

и „малих” умет но си већ и изме ђу прве две и тре ће кате го ри је – „лоше умет но сти”.177

Про гла сив ши тако пост мо дер ни зам мртвим, Мар тин-Смит про кла му је поче так нове

стру је – инте грал ног, које дефи ни ше као „надо ве зи ва ње на пост мо дер ни зам, с раз -

ли ка ма у томе што је за раз ли ку од првог реа лан уме сто про из во љан, рефлек ци ја

кул ту ре уме сто резул тат кул ту ре, зави сан од публи ке уме сто одре ђен њом, и, уме -

сто дефи ни са ња умет нич ког дела како год публи ка одре ди, нагла ша ва и нео п ход -

ност при су ства умет ни ка, као и саме кул ту ре у томе”.178

Ханс Улрих Обрист, аутор и један од дирек то ра ком плек са гале ри ја савре ме не

умет но сти Сер пен тин у Лон до ну, иако сма тра да као кустос не може пред ви де ти
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будућ ност умет но сти, сигу ран је у моћ самих умет ни ка који су осе тљи ви на стру ја -

ња која дола зе, те је у ту свр ху оку пио упра во мла де умет ни ке, одра сле у интер нет-

ери, у про је кат 89 плус,179 у коме је саку пљао одго во ре на пита ње „шта је будућ -

ност”, и после одго во ра хиља да умет ни ка широм све та, дошао до закључ ка да се

путем вели ке уло ге интер не та код ових гене ра ци ја тра ди ци о нал ни поглед на еле -

мен те попут кул тур ног насле ђа и посто је ћег пој ма о аутор ским пра ви ма мења. Исто

тако, дела ових мла дих умет ни ка ста вља ју у пита ње прет по став ку о уло зи ути ца ја

про шлог у кре и ра њу буду ћег. Зато Обрист сма тра да је нужно бити ради кал но отво -

рен новим иде ја ма, као и сачу ва ти и про мо ви са ти систе ме који омо гу ћу ју сарад њу,

истра жи ва ње и деље ње, јер, како каже, „будућ ност зави си од тога”.180

Већ поме ну ти Нико ла Бури јар, аутор и кустос гале ри је Тејт, на три је на лу

алтер мо дерн 2009, тако ђе уви дом у дела умет ни ка, као и након деба та на тему

будућ но сти умет но сти, гово ри о вре ме ну као иде ји која ће бити при сут на у умен -

тич ким про јек ти ма у току овог века. Музеј Сте дер лик у Амстер да му орга ни зо вао је

2011. годи не изло жбу и сери ју јав них пре да ва ња под нази вом Гле да ју ћи напред:

умет ност и тео ри ја из пер спек ти ве будућ но сти.181 Пре да ва ња су обу хва та ла понао -

соб будућ ност сли ке, тех но ло ги је, исто ри је, сло бо де, музе ја, како и будућ ност саме

будућ но сти. Пре да ва ње о будућ но сти сли ке као објек та изра жа ва наду, обра зла жу -

ћи је при сут но шћу сли ка у разним обли ци ма у кул ту ри и сва ко дне ви ци, иако је сли -

ка у визу ел ним умет но сти ма непре ста но угро же на вер бал ном кул ту ром, новим

проце си ма ства ра ња умет но сти који су осно ва ни више на тек сту и самом наста -

ја њу дела.182

Прве три наве де не тео ри је ука зу ју на пред ви ђа ња даљег раз во ја умет нич ких

прак си под ути ца јем тех но ло ги је, те на сво је вр сну надо град њу прак си пост мо дер -

ни зма уз изме ну неких њего вих постав ки, које су вели ким делом и осно ве свих аван -

гар ди, у току XXI века. Овде, као и у четвр тој наве де ној тео ри ји, потвр ђу је се и став

Х. Фосте ра о циклич ном пона вља њу еле ме на та аван гар де, као и сигур ност у даљу

при сут ност објект не умет но сти у будућ но сти.
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Као што се види из при ме ра савре ме не умет нич ке сце не Немач ке, ауто ри се и

данас осла ња ју на дада и зам, куби зам, над ре а ли зам, кон струк ти ви зам и оста ле аван -

гард не прав це XX века, надо гра ђу ју ћи их нано во сво јим лич ним кон цеп том, новим

мате ри ја ли ма, иде ја ма, или спа ја њем више раз ли чи тих меди ја. У окви ру ово га, наро -

чи то објект на умет ност ни у ком слу ча ју није зане ма ре на, већ напро тив про ши ре -

на у разним екс пе ри ман тал ним прав ци ма. Ово је још јед на потвр да Фосте ро вих

пред ви ђа ња. Ако узме мо за при мер колаж, асам блаж и реди мејд, као прве појав не

обли ке аван гард не објект но сти, прак ти ци ра не и пре и спи ти ва не на нов начин већ у

нео а ван гар да ма, при ме ти ће мо одре ђе ни нови талас, наро чи то у обла сти кола жа (и

то пра те ћи свет ску умет ност), с вели ким бро јем умет ни ка који колаж виде као начин

изра жа ва ња с бес ко нач но мно го тех нич ких и идеј них могућ но сти. Након одре ђе ног

вре ме на бежа ња у диги тал ни облик ства ра ња кола жа, умет ни ци се масов но вра ћа ју

„физич ком”, кла сич ном про це су њего ве изра де, који је уве ли ко дескрип тив ни ји,

исти ни ти ји, непо сред ни ји, емо ци о нал ни ји и, тако ђе, физич ки носи све ета пе ауто -

ро вог исгра жи ва ња, диле ма, екс пе ри мен та и меди ју ма. 

Исто тако, широм све та расте инте ре со ва ње изла гач ких инсти ту ци ја баш за

„руком изра ђе ни” колаж, из истих раз ло га (сли чан је став и о ана лог ној фото гра фи -

ји или шта фе лај ној сли ци као објек ту, након десе так или више годи на масов ног при -

су ства диги тал них сли ка на плат ну, као и диги тал них фото гра фи ја). 

Слич но се дога ђа и с инста ла ци јом, скулп ту ром, ленд-артом и про сто ром, ове

тех ни ке су при сут не, већи ном у екс пе ри мен ту с новим мате ри ја ли ма (и то не оба ве -

зно савре ме ним мате ри ја ли ма, већ и тра ди ци о нал ним, који су, у доме ну при ме ње не

умет но сти и фол кло ра, рани је често били гото во непри ме ће ни као могућ ност), ком -

би но ва не с меди ји ма попут видео-умет но сти, с визу ел ним, зву ков ним, све тло сним,

пер фор ма тив ним и оста лим еле мен ти ма и ефек ти ма. 

Тако се може закљу чи ти да у савре ме ној умет но сти и даље теку, на пост модер -

ни стич ки начин, мно го број не пара лел не умет нич ке прак се и у овом слу ча ју и фигу -

ра ци ја у сли ци на плат ну, шта фе лај на апстрак ци ја, објект но-кон цеп ту ал на умет ност

и мул ти ме ди ји теку сво јим путе ви ма, уса гла ше ни у већој мери него пре четр де сетак

и више годи на, с посто ја њем посеб ног нагла ска на сво је вр сну обно ву објект ности. 

Објект ност се, зна чи, никад није пот пу но пову кла с умет нич ке сце не, док год

се умет ни ци вра ћа ју њеним обли ци ма, раз ви ја ју ћи је даље, и то увек с првим аван -

гар да ма XX века као пола зном тач ком.
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Раша Тодосијевић и Маринела Кожељ, „Was ist Kunst”, 1977.

Дејвид Хокни, „Г-дин и г-ђа Кларк”, 1971.



123

Герхард Рихтер, „Падобран”, 1977.

Георг Базелиц, „Збогом”, 1982.

Ралф Гоинг, „Ралфов ресторан”, 1982.



124

Франческо Клементе, „У устима”, 1984.

Франческо Клементе, „Горе и доле”, 1984.

Лисјен Фројд, „Надзорница спава”, 1995.



125

Летња изложба уметника покрета стакизам, 2003.

Френк Гери, „Винарија Наследници”, 1990.

Аудио-визуелна инсталација Фестивала Инсанитус, 2013, Литванија



126

Мирза Харун, „Дигитално емитовање”, 2013.

Са Азијског бијенала уметности, 2009.

Натанијел Мелорс, „Гигант скитница”, Тријенале Алтермодерн, Лондон, 2009.



127

Тријенале Алтермодерн, Лондон, Крај постмодернизма, 2009.

Тријенале Алтермодерн, Лондон, 2009.

Алдвит, „Рад В/Рад Н”, Изложба колажа Халси Института, Чарлстон, 2009.



128

Алдвит, „Колаж”, Изложба Халси Института, Чарлстон, 2009.

Алдвит, „Асамблаж”, Изложба Халси Института, Чарлстон



129

Аманда Рос, „Савремени колаж”, 2015.

Аманда Рос, „Знам све што си урадио”, 2015.



130

Кирстен Столтман, „Скандал, колаж”, 2005.

Шемса Гавранкапетановић, из циклуса „Слике од папира”

Шемса Гавранкапетановић, са изложбе 

галерије „Блок”, Београд, 2013.



131

Г. и У. Тобиас, „Минхенска Грисеј”, 2016. Г. и У. Тобиас, Без назива, 2016.

Г. и У. Тобиас, 
Без назива, 2009.

Г. и У. Тобиас, Без назива, 2013.

Г. и У. Тобиас, 
Без назива, 2007.

Г. и У. Тобиас, 
Без назива, 2012.

12.2. Савремена уметничка сцена у Немачкој



132

Г. Шнајдер, „Јасле”, 2004. Г. Шнајдер, „Коцка: омаж Маљевичу”,

Г. Шнајдер, „Гаража”, 2010. Г. Шнајдер, „Крај”, 2009.



133

А. Рејле, „Светлосна соба”, 2010.

А. Рејле, Без назива, 2011. А. Рејле, Без назива, 2011.



134

В. Тилман, „Прозор”, 2006.

В. Тилман, „Слободни пливач”, 2004. В. Тилман, „Blushes/59”, 2000.



135

А. Гурски, „Chicago Board of Trade II”, 1999.

A. Гурски, „Кувајтска берза”, 2008.

А. Гурски, „Амазон”, 2016.



136

М. Бурел, „Лепота коже”, 2014. М. Бурел, „Clarvoyance/Extrasensorial”, 2015.

М. Бурел, „Пустите рибе”, 2013.

M. Бурел, „Двострукост”, 2014.

М. Бурел, „Квартет”, 2014.



137

Ј. Буш, Без назива, 2013.

Ј. Буш, Без назива, 2013.



138

Б. Ролман, „Карте за играње 6, 8, и 13”, 2014.

Ј. Буш, Без назива, 2013.



139

С. Тиман, „Плетење”, 2014.

С. Тиман, „Столице”

С. Тиман, „Столице”, 2012.



140

С. Штрауб, „Vier Hoch”, 2010. С. Штрауб, „Morphings”, 2011.

П. Ершман, из видео-рада „Спавачи”, 2011.

С. Шграуб, „Девет квадрата”, 1999.



141

П. Ершман, видео-рад „Checkpoint”, 2010. П. Ершман, видео-рад „Шта ако”, 2012.

Ф. Клоснер, перформативни видео „Каирос и Хронос”, 2015.

Ф. Клоснер, „Тело и архитектура”, 2013.



142

Ф. Клоснер, „Људско тело у савременој уметности”, 2015.



143

12.3. Српске и југословенске авангарде

З. Петровић, „Чежња”, 1933. З. Петровић, „Мртва природа”, 1936.

З. Петровић, „Пријатељице”, 1957.

З. Петровић, „Одмор”, 1954.



144

Н. Петровић, „Циганка”, 1905. Н. Петровић, „Баварац”, 1900.

Н. Петровић, „Грачаница, косовски божури”, 1913.

Н. Петровић, „Ваљевска болница”, 1915.



145

К. Миличевић, „Потамос на Крфу”, 1916. К. Миличевић, „Потамос”, 1916.

Б. Вукановић, „Циганка”, 1910–1912. Б. Вукановић, „Портрет Р. Вукановића”

М. Миловановић, „Тераса у сутону”, М. Миловановић, „Црвена тераса”, 1920.



146

Ђ. Јовановић, „Сироче”, 1917.      „Гордост”, 1897.            „Мирис ружа”, 1914.

M. Мурат, „Улазак цара Душана у Дубровник”, 1900.

С. Роксандић, „Роб”



147

М. Коњовић, „Жетва”, 1938. М. Коњовић, „Јабланови”, 1972.

С. Шумановић, „Пијана лађа”, 1927.

С. Шумановић, „Јесен”, 1929.



148

Ј. Бијелић, „Приморски предео”, 1932. Ј. Биjелић, „Апстрактни предео”, 1920.

М. Барили, „Розамунд Фрост”, 1940. М. Барили, „Аутопортрет”, 1938.

М. Милуновић, „Велики сто”, 1958.



149

Љ. Сокић, „Фигура у ентеријеру 
која шије”, 1939.

Љ. Сокић, „Мртва природа”, 1950.

Љ. Сокић, Без назива Љ. Сокић, „Куће на периферији 
Београда”, 1989.

Љ. Сокић, „Мотив из Ечке”, 1968.



150

М. Челебоновић, „Група”, 1931. М. Челебоновић, „Ентеријер 
са гипсаном главом”, 1937.

И. Табаковић, „Плава кафана”, 1937. И. Табаковић, „Мртва природа”, 1940.

Б. Шупут, Аутопортрет,
1937.

Б. Шупут, 
Аутопортрет 9

Б. Шупут, 
Кафана у Паризу, 1938.



151

Часопис „Зенит”, насловна страна

Издања часописа „Дада-танк”, „Дада-јок” и „Дада-џез”

Насловне стране часописа „Дада-танк”, „Дада-јок” и „Дада-џез”, 1920. године



152

П. Лубарда, „Камена пучина”, 1951. П. Лубарда, Без назива, 1970.

Ж. Турински, „Мегарон”, 1961.

П. Лубарда, „Бик”, 1960.



153

Ж. Турински, „Стуб”, 1961. Ж. Турински, „Велики знак”, 1962.

Л. Возаревић, „Ниско паковање”, 1967. Л. Возаревић, „Композиција”



154

Б. Протић, „Композиција 329”, 1961. Б. Протић, „К-411”, 1967.

В. Божичковић, „Из слике у слику”, 1968.

Б. Протић, „Хоризонтална композиција”, 1962.



155

В. Божичковић, Без назива, 1966. В. Божичковић, „Светли кањон”,1978.

М. Поповић, „Основа”, 1963.



156

М. Поповић, „Комбинована техника”,

1963.

М. Поповић, „Одрон”, 1965.

М. Поповић, „Не, хвала”, 1977.



157

Б. Михаиловић, Без назива Б. Михаиловић, Без назива, 1995.

В. Тодоровић-Шиља, „Кретање”, 1962.

Б. Михаиловић, „Глава”, 1989.



158

С. Ћелић, „Предео”, 1962. С. Ћелић, „Небула краба”, 1979.

П. Омчикус, „Портрети Ж. Халдаса и М. Црњанског”, 1987.

В. Тодоровић-Шиља, „Композиција 4”, 1961.



159

О. Јанчић, „Плод и језгро”, 1967. О. Јанчић, „Отворени трином”, 1980–1986.

О. Јанчић, „Мали торзо”, 1960.

П. Омчикус, „Портрети И. Андрића (1980) и Р. Самарџића” (1977)



160

М. Ђорђевић, „Жуто сунце”, 1966. М. Ђорђевић, „Логорашица”, 1975.

П. Нешковић, „На коњу”, 1970. П. Нешковић, „Кућа”, 1970.

П. Нешковић, Без назива, 1988. 1992.



161

Д. Ђурић, „Адам и Ева”, 1962. Д. Ђурић, „Гробље на Монмартру”, 1971.

Д. Ђурић, „Данило Киш”, 1955. Д. Ђурић, „Бармен”, 1989.

Љ. Поповић, „Храм мистичних” Љ. Поповић, „Искушења”, 1988–89.



162

Л. Шејка, „Набрајање слика”, 1958. Л. Шејка, „Одаја Омега” (детаљ), 1967.

Л. Шејка, „Музејска поставка”, 1966.

М. Главуртић, „Звер”, 1979.



163

О. Ивањицки, „Венеција”, 1967. О. Ивањицки, „Фараон је дошао 
да остане”, 2005.

С. Вуковић, „Гозба птица”, 1976.

С. Вуковић, „Предео у пределу”, 1991.



164

В. Радовановић, „Полиедар”, 1968.

В. Величковић, „Гоњење”, 1979–80.



165

В. Величковић, „Mouvements XV”, 1980. В. Величковић, „Скакач”, 1986.

Р. Дамњановић, Без назива, 1987. Р. Дамњановић, „Аутопортрет”

В. Величковић, „Гаврани”, 2009.



166

Д. Оташевић, „Аплауз”, 1967. Д. Оташевић, „Cрце ми се цепа кад чујем 
војничке трубе”, 1967.

Н. Париповић, 1. „Примери аналитичке скулптуре”, 2. Без назива, 1975.

Д. Оташевић, „Ка комунизму лењинским курсем”, 1967.



167

Н. Париповић, „Група 143”, 1979.

Р. Тодосијевић, „Светлост и тама симбола”, 2011.

Р. Тодосијевић, „Decision as Art”, 1973.

М. Абрамовић, „Ритам 5”, 1974.



168

„Фотографије групе 143”, 1970-е године

Група 143, 1. „Скица за Бијенале у Паризу 1976–1977.” 
2. Јован Чекић, „Елементи визуелних спекулација”, 1976.

З. Гребенаровић, „Сада, овде, тада, тамо”, 2016.



169

Д. Качић, „Дела из различитих периода”

М. Бајић, „Ђи-ха, ђи-ха”, 1992. М. Бајић, „Сирија”, 2015.

В. Микић, Из циклуса „Сатени”, 2013.



170

M. Mарковић-ДеСтил, „Really Fills my Mouth”, 2013.

Н. Алавања, „Giardino comunale”, 1984.

M. Продановић, „29 радова”, 2009.

Т. Лушић, „Editions ß”, 2011.



171

М. Блануша: 1. „Ноћ”, 2008. 2. „Фигура од теракоте” 3. „Војник пије пиво”, 1993.

М. Бртка, „Скулптуре и рељефне слике”

М. Бртка, „Хоризонтала”, 1999.



172

А. Бунчић, 1. „Ф9”, 2016. А. Бунчић, „Скулптура” А. Бунчић, „Кип”

J. Булајић, „Портрети”, 2012–2014.

А. Ивановић, „Човек је природа”, 
2016. 

А. Ивановић, „Човек воли своју 
судбину”, 2016.



173

Н. Теофиловић, „White”, 2006.

С. Којић, „Нестратегијска интелигенција”, 2012.

Н. Теофиловић, „Идентитет
уметница”, 2006. 

Н. Теофиловић, „S.h.e.”, 2006.



174

С. Којић, „The New Game”, 2016.

Б. Лукић, „I Am Not Your Slave”, 2016.

Б. Лукић, „Тhe Three Graces”, 2015.



175

12.4. Љиљана Бауер: радови докторског уметничког пројекта

„Знакови”, колаж на платну, 110x90, 2015.

„Децембар”, колаж на платну, 110x90, 2015.



176

„Тетраптих 1”, колаж на платну, 110x90, 2016.

„Прозор”, колаж на платну, 110x90, 2016.



177

„Асиметрија и симетрија”, колаж на платну, 110x90, 2016.

„Заклон”, колаж на платну, 110x90, 2016.



178

„Циганска капија”, асамблаж на платну, 110x90, 2016.

„Асоцијација”, асамблаж на платну, 110x90, 2016.



179

„Правци”, колаж на платну, 120x100, 2016.

„Грозница”, колаж на платну, 120x100, 2016.



180

„Други дан”, колаж на платну, 100x80, 2016.

„Одлетети”, колаж на платну, 100x80. 2016.



181

„Форме”, колаж на платну, 100x80, 2016.

„Гнездо”, колаж на платну, 100x80, 2016.


