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КАКВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈЕ УМЕТНИЧКО ДЕЛО?
WHAT KIND OF OBJECT IS A WORK OF ART?

Саша Радојчић
Одсек за теорију уметности, Факултет ликовних уметности
Универзитет уметности у Београду

РЕЗИМЕ

У овом огледу се разматра одређење уметничког 
дела које је формулисао амерички филозоф 
Артур Данто (Danto). До тог одређења Данто 
долази аргументом о неразликовању: уколико 
се пред нама налазе два предмета, од којих 
је само један уметничко дело, а предмети 
се не разликују по својим перцептабилним 
својствима, онда је нужно да се разликују по 
својствима која нису перцептабилна. Узоран 
пример за овај однос дају Brillo Boxes са једне 
изложбе Ендија Ворхола (Warhol) из 1964. По 
Дантоу, да би неки предмет био уметничко дело, 
он мора да (1) говори о нечему и (2) отеловљује 
своје значење. Ово одређење је довољно 
широко да обухвати како традиционална, тако 
и радикално иновативна уметничка дела (нпр. 
ready-mades или концептуалну уметност), али, 
са друге стране, пошто повлашћује значењску 
димензију, оставља отвореним питање о 
разликовању уметничког дела од других 
интерпретабилних предмета.

Кључне речи: уметничко дело, свет уметности, 
интерпретација, неразликовање, Brillo Box, 
Артур Данто

Слободан Роксандић, 
Цртежи из свеске, 

крај 20 — почетак 21. века

UDK   7:101.8
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Питање из наслова овог огледа је карактеристично филозофско питање, постављено у смислу 
сличном оном са којим је Николај Хартман (Hartmann) забележио упозорење на самом почетку 
своје Естетике – наиме, да та књига није писана ни за уметника, ни за онога ко посматра уметничка 
дела, већ за филозофа, коме је загонетно понашање прве двојице.1 За разлику од природног става 
уметника или посматрача, који се делатно (креативно или рецептивно) односе према феноменима 
уметности, филозофов став је не-природан, он пропитује оно што је природном ставу очигледно. 
Очигледност од које полази овај оглед је постојање уметничких дела, а питање које јој се упућује 
гласи: Шта је, каква врста предмета је једно уметничко дело?
На то питање изгледа да може да се пружи једноставан одговор, који налазимо у речницима и 
енциклопедијама. Уметничко дело је интенционални естетски предмет; или: уметничко дело је 
артефакт са естетском функцијом.2 Обе формулације имају сличну логичку структуру. Из скупа 
естетских предмета, односно артефаката, издваја се један подскуп интенционалних естетских 
предмета, односно артефаката са естетском функцијом, а тај подскуп чине уметничка дела. У првом 
случају, међу предметима који изазивају естетску реакцију, разликујемо намерно произведене и 
природне предмете, док у другом, међу човековим производима издвајамо оне чија је једина или 
основна намена да изазову естетску реакцију.
Али овај наизглед једноставан одговор, у било којој од своје две варијанте, заправо не отклања питање о 
карактеру уметничког дела, већ га само помера на други ниво. Са једне стране, наглашавају се релације 
према аутору (интенционалност) или посматрачу (естетска реакција), што премешта акценат са самог 
предмета на односе у којима он може да се нађе, а са друге стране, отвара се питање о условима под 
којима су такви односи уопште могући. То питање сада гласи: на основу чега се спроводи разликовање 
које издваја подскуп уметничких дела из скупа естетских предмета, односно артефаката? Које посебне 
услове мора да задовољи неки предмет, односно артефакт, да би, изазивајући естетску реакцију, био 
посматран као уметничко дело? Пошли смо од метафизичког питања (шта је уметничко дело?), да 
бисмо га преиначили у епистемолошко питање (како могу да знам да је нешто уметничко дело?) – али 
још увек изгледа да очекујемо да добијемо метафизички одговор. 
Овако формулисано, питање тражи да се одреди такво својство, или повезан низ својстава, чије 
постојање или непостојање одлучује о томе да ли је неки одређени предмет уметничко дело или 
не. Онда би то својство (или својства) било суштинска одредба оног уметничког у уметничком 
делу. Теорије које тврде да су препознале такво својство, или начелно верују да оно може да 
буде препознато, есенцијалистичке теорије, биле су, услед све бржег и све иновативнијег развоја 
уметности и њених производа, најкасније до половине прошлог века озбиљно уздрмане. Уместо 
потраге за суштинским својством, указивано је на променљивост и отвореност појма уметности 
и, у сагласју са тим, сугерисано је да се уметност може одредити преко концепта „породичних 
сличности“ позног Витгенштајна (Wittgenstein). Конкретно, то би значило изнети одређење које 
указује на то да у скупу уметничких дела, неки елементи деле нека својства са неким елементима, а 
ови нека друга својства са неким другим елементима, али да не постоји ниједно својство заједничко 
свим елементима, односно да не постоји суштинско својство оног уметничког. У том контексту 
је занимљив, пошто се позива на стварну уметничку праксу, аргумент Мориса Вајца (Weitz) о 
немогућности дефинисања уметности. Таква дефиниција је немогућа, тврди он, јер је уметност 
веома иновативна и подложна сталним променама, а то подразумева и промене оног својства које 
у одређено време схватамо као суштинско. Вајцов аргумент није без слабих страна – једна од њих 
је то што израз „уметност“ користи час у смислу уметничке праксе, која јесте иновативна, а њен 
појам отворен, час у смислу резултата те праксе, односно уметничког дела.3 Али његов приговор 

1Hartman, Nikolaj: Estetika, Beograd: BIGZ 1979, стр. 5.

2 Уп. варијанту овог одређења – да је уметничко дело артефакт који „може да изазове и подупре естетско искуство код 
одговарајуће припремљених субјеката“, Osborn, Harold: „Šta je to umetničko delo?“, Treći program 64 (1985), стр. 266.

3 За разматрање Вајцовог аргумента, в. Carroll, Noël: „Introduction“, у: Carroll, Noël (ур.): Theories of Art Today, Madison: The 
University of Wiskonsin Press 2000, стр. 5–11.
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допринео је да се питању одређења оног специфично уметничког својства приступи на другачији, 
унеколико заобилазан начин.
Једну такву аргументативну стратегију, која избегава приговор налик Вајцовом, нуди 
институционална теорија, по којој о статусу уметничког дела одлучује признавање тог статуса 
од стране институција уметности, а не рецимо ауторова интенција или материјалне и формалне 
карактеристике самог дела. Тиме се тежиште одређења помера на актуелни социјални контекст 
унутар којег се одиграва процес признавања статуса. Другачији приступ, особену корекцију 
есенцијалистичких концепција уметничког дела, налазимо код америчког филозофа Артура Дантоа, 
који улази у ред најутицајнијих фигура савремене филозофије уметности. Свој кључни пример, који 
му допушта да формулише не само ново одређење уметничког дела, већ и одређење саме уметности 
и њене историје, укључујући контроверзну хегелијанску тезу о крају историје уметности, Данто је 
препознао у Brillo Boxes са једне изложбе Ендија Ворхола.1 На тој изложби, постављеној априла-
маја 1964. у њујоршкој Стејбл галерији, Ворхол је, између осталих предмета, изложио 120 дрвених 
кутија које су обликом, димензијама и одштампаним садржајем биле тачне копије кутија у које је 
паковано средство за чишћење посуђа „Брило“ (челична вуна натопљена детерџентом). На први 
поглед, Ворхолов поступак подсећа на провокацију коју је институцији уметности својевремено 
упутио Дишан (Duchamp) својим ready-mades – али само на први поглед. Јер, код Ворхола није реч 
о уметничком присвајању не-уметничког предмета, он није узео праве „Брило“ кутије из магацина 
неке велетрговине, пренео их у галерију и предложио да буду посматране као уметничка дела, већ 
их је, уз помоћ сарадника у својој Фабрици, начинио као уметничка дела. Могуће је да је и Ворхол 
имао, као пре њега Дишан, одређене критичке намере (рецимо да провоцира преостала схватања о 
миметичкој природи уметности, или да иронизује тржишну оријентацију друштва у коме је живео), 
али је исто тако могуће да је био покренут чистим одушевљењем према производима масовне 
културе, њиховој унапред пројектованој привлачности и њиховој симболици. Поп-арт у целини, а 
у Ворхоловој варијанти поготово, налази се од почетка у двосмисленом и напетом односу према 
савременој масовној култури, њеним продуктима и иконама, и њеним носећим вредностима, 
колебајући се између иронијско-критичког дистанцирања са једне, и активног учешћа у животу 
масовне културе са друге стране.
Али без обзира на то како је Brillo Boxes схватао сам Ворхол, да ли је њима хтео да слави или 
да жигоше феномене свог доба, или једноставно да их региструје, оно што је у њима видео 
Артур Данто, обележило је читаву његову филозофију уметности. Ворхолова изложба је постала 
илустративни, из стварне уметничке праксе преузети пример најважнијег Дантоовог аргумента, 
који се заснива на увиду у неразликовање предмета. Његова општа форма је следећа: уколико не 
постоји чулно опазиво својство по коме се разликују два предмета од којих је само један уметничко 
дело, онда је оно по чему се предмети разликују неко својство које се не може опазити чулима. 
Кутије „Брило“ са полица неког супермаркета и Ворхолове „кутије“ су визуелно идентичне; оно по 
чему се разликују је, према томе, неко не-визуелно својство.
У Дантоовим текстовима се могу наћи и друге варијанте овог аргумента. На пример, фиктивна 
изложба на којој је постављено девет визуелно идентичних предмета – црвено обојених квадрата.2  
Они носе различите наслове – од дословног Црвеног квадрата (Red Square), преко репрезентационог 
Црвеног столњака, алегоријског Преласка Црвеног мора, до метафоричких Црвеног трга (такође 
Red Square), Нирване или Кјеркегоровог расположења; то су, затим, слике које се разликују не само 
насловом, већ и по својој историји – уз једно недовршено Ђорђонеово дело, стоји рад бунтовног 
савременог уметника без наслова. Најзад, ту је и један црвено обојени квадрат који није уметничко 
дело. Визуелно идентичне, слике (њих осам) су уметничка дела са самосталним значењима и 
другачијом индивидуалном историјом; што се тиче преосталог визуелно идентичног црвеног 
квадрата, који није уметничко дело, он ништа не значи, ма каква да му је историја. Следећи пример 

1 Danto, Arthur C.: „The End of Art“, The Philosophical Disenfranchisement of Art, New York: Columbia University Press 1986, стр. 81–115.

2 Danto, Arthur C.: The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, MA: Harvard University Press 1981, стр. 1–3.
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је преузет из Борхесове приповетке „Пјер Менар, писац Дон Кихота“, у којој је реч о човеку који 
пише књигу до последњег слова и запете идентичну Сервантесовој.1 Текст је исти, али су у питању 
два различита дела. Другачија су значења активирана текстом, чак и језик и стил двојице писаца: 
док Сервантес пише живим шпанским језиком свога времена, Менарова стилска афектација се 
огледа у коришћењу бројних архаизама, његов језик је изразито артифицијелан.
Ова два примера немају исту логичку структуру. У првом случају (девет црвених квадрата) реч је 
о разликовању уметничких дела једних од других, и разликовању обичних ствари и уметничких 
дела; у другом је реч о разликовању два уметничка дела (два романа). Без обзира на то, оба примера 
треба да покажу да разликовање предмета који јесте уметничко дело, од других предмета – других 
уметничких дела или предмета који нису уметничка дела – не почива на било којем перцептабилном 
својству, већ на нечему што није могуће чулно опазити. На тај начин се Данто супротставио 
мишљењу уобичајеном код естетичара, да се уметничка дела обраћају пре свега човековој чулности. 
Одређену несигурност у погледу ваљаности Дантоове аргументативне стратегије изазива то што су 
примери изложбе црвених квадрата и Менаровог Дон Кихота – фиктивни примери, као уосталом и 
огромна већина Дантоових илустрација аргумента о не-разликовању. И управо зато су Brillo Boxes 
као део стварних уметничких збивања, појава са кључним историјским и теоријским значајем.
Кутија „Брило“ из супермаркета и Ворхолова „кутија“, визуелно идентичне, разликују се, према 
изложеном аргументу, на основу неког не-визуелног, не-чулног својства. Сада Данто може да 
прецизира овај однос и тиме експлицира своје одређење уметничког дела. Да би неки предмет 
(ствар или догађај) могао да буде сматран уметничким делом, он мора да задовољи два услова: (1) 
да говори о нечему и (2) да отеловљује своје значење.2 Кутија „Брило“ из супермаркета ни о чему 
не говори, сматра Данто, док Ворхолова „кутија“ и те како говори – о правој кутији, о потрошачком 
друштву, коначно и о свом сопственом статусу. Кроз Ворхолове Brillo Boxes уметност не само 
да проговара, него то чини на страном језику, постављајући филозофска питања. Филозофски 
карактер питања које покреће ово дело, постаће код Дантоа важан моменат у извођењу аргумента 
о крају историје уметности; тек што је постала способна да поставља таква питања, уметност 
би у тој осавремењеној хегелијанској визури морала да прихвати да никаква принципијелно нова 
питања нису више могућа, и да настави да се саморепродукује у својој пост-историји.3 Теза о крају 
историје уметности дели, дакле, претпоставке са експлицитним одређењем уметничког дела.
Запазимо да у ово одређење Данто није укључио аспекат његове историје, нити појам света 
уметности, који указује на својеврсну обухватну теоријску „атмосферу“ унутар које се одвијају 
и реципирају уметничке појаве. Овај појам улази у ред најважнијих Дантоових доприноса 
филозофском мишљењу о уметности, а у експлицитно одређење уметничког дела Данто га није 
укључио вероватно не желећи да поткопа свој есенцијалистички став. Тиме је ово одређење, 
лишивши га заштите идеје о теоријској „атмосфери“ (уз сав историцистички баласт који прати 
појам света уметности), изложио приговорима друге врсте.
Пре него што се окренемо тим приговорима, размотримо у чему се огледају предности Дантоовог 
одређења уметничког дела. Прво, оно је имуно на приговоре сличне Вајцовом, јер га не погађа 
отвореност и иновативност уметничке праксе. Управо супротно од тога, оно је способно да 
обухвати и најиновативније и најрадикалније уметничке феномене, на пример Дишанове ready-
mades, или разноврсне појаве концептуалне уметности. Затим, то одређење избегава латентни 
конвенционализам институционалне теорије, јер се постављени услови тичу првенствено дела, 
а не његовог социјалног контекста. Међу преимућства може се убројати и то што ово одређење 
импликује основне императиве који су постављени пред уметничку критику. Наиме, критика у 
сваком појединачном суочавању са уметничким делом треба (1) да одреди његов садржај и (2) 

1 Ibid., стр. 33–39.

2 Danto, Arthur C.: „The End of Art: A Philosophical Defense“, History and Theory 37/4 (1998), стр. 130.

3 Уп. Ibid., стр. 140–141.
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да објасни како је тај садржај презентован.1 Дантоово схватање уметности и уметничког дела је 
такође снажно повезано са филозофском традицијом, и то не само аналитичком – најлакше се 
уочава снажна веза са Хегеловом (Hegel) филозофијом уметности, а сигурно је да има и других 
трагова утицаја из историје мишљења. Рецимо, у одређењу задатака уметничке критике препознаје 
се аристотеловско учење о материји и форми, о шта и како уметности.
То да уметничко дело „говори о нечему“ или, како се то такође формулише, да је „о нечему“ не 
би требало разумети у смислу представљања неког предмета, већ у смислу да је уметност једна 
врста симболичког система. „Простор између уметности и реалности је“, сматра Данто, „налик 
простору између језика и реалности, делимично и зато што је уметност језик своје врсте, у смислу 
да уметничка дела говоре нешто“.2 Ако је тако, онда су уметничка дела по својој суштини – 
интерпретабилни предмети. Овде се налази критично место читаве  Дантоове концепције уметничког 
дела, која би могла да се покаже прешироком, јер међу предметима који се могу тумачити, који 
задовољавају оба формална услова (да су „о нечему“ и да отеловљују своје значење), постоје и 
друге класе предмета поред уметничких дела. На пример, саобраћајни знакови или њима слични 
елементи конвенционалних симболичких система. Један саобраћајни знак несумњиво говори о 
нечему (рецимо, да је забрањено претицати) и јесте отеловљење. На овај пример би могло да се 
одговори указивањем на то да су значења уметничких дела отворена, док саобраћајни знак увек 
мора да остане једнозначан. Осим тога, један саобраћајни знак је, упркос својој често сложеној 
отеловљености, ипак пре свега знак, па тек потом ствар (слично новчаници или личној карти), а 
уметничка дела су ствари или догађаји, а не знакови. Али чини се да постоје и такве ствари које 
нису уметничка дела, а задовољавају оба Дантоова услова.
Веома добар аргумент у том правцу нуди Ноел Керол (Carroll), наводећи примере мача који је 
начињен тако да буде застрашујућ, и аутомобила који линијама своје каросерије сугерише брзину.3 
Поента је у следећем: пошто су у питању употребни предмети, њихово постојање указује на 
непотпуност Дантоовог одређења, које би онда морало да буде допуњено додатним критеријумом, 
на основу којег би се уметничка дела разлучила од ствари налик застрашујућем мачу. Према том 
аргументу, Дантоово одређење формулише само нужне, али не и довољне услове које неки предмет 
мора да задовољи како би могао да буде посматран као уметничко дело.
Пођимо још неколико корака за Кероловим противпримером. Можда би могло да се каже да се 
употребни предмети, уколико су обликовани на начин који прекорачује чисто функционални ниво, 
управо захваљујући том аспекту додатног формирања или стилизације, приближавају уметничком 
делу. Мач и аутомобил почињу да „говоре“ онда када начин њиховог обликовања трансцендира 
њихов употребни карактер, али га ипак не искључује. Другим речима, мач и аутомобил „говоре“ 
онда и онолико, када и колико поседују, поред употребног, и уметнички карактер. То је део 
судбине савременог човека: употребне ствари које га свакодневно окружују су до те мере додатно 
обликоване, да он своје преференције према различитим стварима са истом функцијом често 
одређује не према њиховој стварној ефикасности, него према квалитету додатног обликовања. 
Његов избор је тада примарно уметнички. Уколико је тако, онда мач који изгледа застрашујуће и 
аутомобил који изгледа брзо, „говоре“ својим изгледом, а не својом основном наменом, односно 
својствима која омогућују остварење те намене – мач тиме што је оштар, чврст и еластичан, а 
аутомобил тиме што испод аеродинамичне каросерије крије снажан вишелитарски мотор. Ствари 
„говоре“ у мери у којој се приближавају уметничком делу. Код неких мачева и неких аутомобила, 
тај говор је гласнији, код других тиши. Онда би уместо о строго одвојеним класама предмета, 
од којих једна обухвата уметничка дела, а друга све оно што није уметничко дело, требало да 
говоримо о континууму предмета унутар којег је у различитим размерама расподељен уметнички 

1 Ibid., стр. 130.

2 Danto, Arthur C.: „Artworks and real things“, Theoria 39/1-3 (1973), стр. 15.

3 Carroll, Noël: „Danto’s new definition of art and the problem of art theories“, у: Rollins, Mark (ур.): Arthur Danto and his critics, Second 
edition, Oxford: Wiley-Blackwell 2012, стр. 147. 



14 15ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

карактер, а тај уметнички карактер предмети задобијају додатним обликовањем, које прекорачује 
однос функционалности. Данто, наравно, не би могао да прихвати начин обликовања као додатни 
критеријум, а поготово не сугестију о континуираној расподели специфично уметничког квалитета. 
И једно и друго искорачује из оквира његове концепције: идеја о континууму предмета и разлици у 
степену зато што води перспективистичком и релативистичком схватању, а сугестија да предмети 
задобијају уметнички карактер захваљујући додатном обликовању, зато што на мала врата у игру 
враћа значај перцептабилних својстава.
Постоји још једна импликација Дантоовог одређења уметничког дела на коју овде треба скренути 
пажњу. Наиме, то одређење очигледно повлашћује симболички потенцијал дела. Уметничко 
дело је схваћено као интерпретабилни предмет. Штавише, ако је уметност својеврсни језик са 
посебним семантичким и синтаксичким правилностима, онда су уметничка дела не само предмети 
који се могу интерпретирати, већ и предмети неодвојиви од своје интерпретације.1 То се може 
формулисати и овако: уметничко дело није примарно естетски, него херменеутички предмет. 
Такво схватање иде у сусрет резултатима развоја уметности у последњих 150 година, а посебно 
је успешно у случајевима када традиционално схватање, ослоњено на представу уметничког 
дела као естетског предмета, није сигурно у уметнички статус, или одбија да призна уметнички 
статус одређеним појавама и праксама, иако ове саме себе декларишу као уметност. Продукти 
концептуализма, на пример, нису примарно естетски предмети и зато им традиционално схватање 
не признаје, или само условно признаје статус уметничког дела. Али уколико пођемо од идеје о 
уметничком делу као херменеутичком (или у најмању руку интерпретабилном) предмету, њихов 
статус више није споран; још мање је споран статус Ворхолових Brillo Boxes, које су дале повод 
Дантоу за формулацију новог одређења уметничког дела. Оне су у складу чак и са лексиконском 
дефиницијом изнетом на почетку овог огледа.
Док је то ново одређење успешно у сучељавању са новом уметношћу, ипак изгледа да оно запада у 
озбиљне проблеме на једној другој равни, и да из тих проблема не може да изађе уколико не буде 
модификовано, односно допуњено. Ако је, наиме, уметничко дело интерпретабилни предмет, на 
основу чега се оно разликује од других интерпретабилних предмета? При томе, у обзир треба узети, 
поред већ разматраних примера мача који изгледа застрашујуће и аутомобила који изгледа брзо, и оне 
врсте предмета око којих се неминовно развија интерпретација: правна акта и религиозне списе. И ти 
предмети говоре о нечему и отеловљују своја значења, и ти предмети су упућени на интерпретацију 
– али нису уметничка дела. То добро знамо – али како то знамо? На основу чега их разликујемо?
Можда је начин да бар донекле и бар привремено сачувамо Дантоово одређење када се суочи са 
оваквим питањима, да се у један од његових ставова (и то други) уметне додатни услов, који би се 
односио на специфичност уметничког у односу на остала отеловљења. Тако допуњено, одређење 
уметничког дела би укључивало то да оно (1) говори о нечему и (2) своја значења отеловљује на 
одређени начин. Али на који тачно начин? Сада смо се, изгледа, вратили на почетак, јер одређење 
специфичног начина отеловљења уметничког дела није ништа друго до одређење карактера оног 
специфично уметничког квалитета. Такав исход, међутим, не значи да Дантоова теза није била 
успешна. Напротив, она је помогла да се ближе одреди оквир у коме треба да тражимо специфичност 
уметничког; она је показала да је уметничко дело интерпретабилни (херменеутички а не естетски) 
предмет; потребно је још прецизирати његову посебност у односу на друге интерпретабилне 
предмете, а та посебност би требало да се налази у начину на који је тај предмет отеловљен. Тиме 
се не сугерише да би одговор требало да се тражи у отеловљењу у некој одређеној грађи (јер би 
то био повратак на представу о делу као естетском предмету) или форми (којој?), већ само толико, 
да за одређење уметничког дела нису довољне две димензије. Остаје отворено питање његове 
треће димензије – да ли треба узети у обзир реципијента и његову реакцију, трансцендирање чисто 
функционалне равни предмета, или нешто друго. У сваком случају, јасно су се указале границе 
Дантоове варијанте есенцијалистичког одређења.

1 Уп. Danto: The Transfiguration of the Commonplace, стр. XII.
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Треба рећи и то да сврставање овог филозофа у табор есенцијалистичких концепција уметничког 
дела (и саме уметности) није по себи разумљиво, упркос постојању његових изјава које то децидно 
тврде. Тако у једном од неколико одговора критичарима које је износио различитим поводима 
(зборници или тематске свеске часописа), наилазимо на изричит став да му је намера била 
есенцијалистичка: да пронађе дефиницију која ће важити увек и свуда.1 Разлог због којег ово 
самоодређење не би смело да буде прихваћено без остатка, лежи у већ помињаном појму света 
уметности, који укључује схватање да теоријска „атмосфера“ битно утиче на разумевање неког 
уметничког дела, па чак и на сам његов статус. Оно што је под претпоставкама једног историјски 
формираног света уметности схваћено као уметничко дело, не мора да буде тако схваћено под 
претпоставкама неког другог света уметности. Дишан и Ворхол су били могући у двадесетом, али 
не и у десетом веку. То онда значи да је сам статус неког предмета као уметничког дела историјски 
условљен. Јасно је да је такво схватање у колизији са поверењем у одређење које ће важити увек 
и свуда. Питање које се неминовно намеће – да ли је такво одређење уопште могуће – чак и ако 
је одговор на њега одричан, не значи да морамо да одустанемо од потраге за одређењем, макар и 
таквим чије важење је ограничено на овде и сада.
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Summary

This essay considers the definition of a work of art, as formulated by the American philosopher Arthur Danto. Danto develops this definition 
based on the argument of non-differentiation: if there are two objects in front of us, only one of which is a work of art, and the two objects 
cannot be differentiated by their perceptible qualities, then it is necessary for them to be differentiated by non-perceptible qualities.  An 
excellent example of this relationship would be the Brillo Boxes displayed at an exhibition of Andy Warhol in 1964. According to Danto, in 
order to consider an object a work of art, it must (1) speak about something and (2) embody its own meaning. This definition is wide enough 
to encompass both traditional and radically innovative works of art (e.g. ready-mades or conceptual art); however, on the other hand, in 
view of the fact that it favours the semantic dimension, it leaves open the question of differentiating between a work of art and other inter-
perceptible objects.

Keywords:  work of art, world of art, interpretation, non-differentiating, Brillo Box, Arthur Danto

1 Danto: „The End of Art: A Philosophical Defense“, стр. 129.
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REZIME
Objašnjenja umetnosti polaze iz različitih 
okvira, najčešće naučne ili teorijske prirode. 
Ovo istraživanje prati implicitna, lična ubeđenja 
studenata likovnih umetnosti o pojmu umetnosti. 
Slobodni verbalni odgovori studenata Fakulteta 
likovnih umetnosti na pitanje: „Šta je umetnost za 
tebe“?, prikupljeni su tokom petnaestogodišnjeg 
perioda, klasifikovani i izraženi preko najčešćih 
grupa odgovora. Učestvovalo je 250 studenta 
treće godine smerova Slikarstvo, Vajarstvo 
i Grafika. Ova studija je postavljena prema 
teorijskom konceptu koji leži iza svake lične, 
implicitne teorije, i baviće se kvalitativnom 
analizom odgovora. Dobijeni odgovori upućuju 
na vrlo složen koncept umetnosti u koji ispitanici 
uključuju svoje potrebe, motive, emocionalnost 
i saznajno– istraživačku prirodu umetnosti. 
Odgovori ukazuju na visok stepen motivisanosti i 
želje da se radi, snažnu emocionalnu pobuđenost 
tokom stvaranja izraza, kao i istraživačko- 
eksperimentalnu komponentu u njoj. Odluka da 
se bavi umetnošću zahvata sve delove ličnosti 
i ukotvljena je u totalitetu svih aktiviranih 
potencijala u mladom čoveku. 
Ključne reči: psihologija umetnosti, umetnost,  
umetnički razvoj Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, 
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REZIME

Implicitne teorije umetnosti kao dijalog između misli i predmeta

Istraživanje je nastalo iz uočene praktične potrebe da se promišlja lični koncept umetnosti, jer se kroz 
ovaj proces osvešćivanja i stvaranja odgovora na postavljeno pitanje, istovremeno grade misao i njen 
predmet. Proces promišljanja, koji obuhvata osvešćivanje i elaboraciju osnovnih ličnih tema, istovremeno 
je smeštanje dinamičkog procesa i sadržaja na određeno mesto, u misaoni koncept,1 kako nas uči razvojna 
psihologija. Reč nije puki odraz unutrašnjeg koncepta, reč dovršava misao, dodajući joj ono što u njoj 
izvorno nije bilo.2 Na taj način svako autentično izražavanje postaje i stvaranje, koje održava dinamsku 
napetost između stvorenog i postajućeg, tačnije, između onog što je zamišljeno, rečju uobličeno, pa potom 
predato misli kao novi produkt.
Kontakt sa umetnošću je složeno individualno iskustvo, a naš odgovor na nju - spontana i subjektivna 
aktivnost. Tokom nje, čak i kad nije direktno vidljiva razvojnom psihologu ili naučniku, pretendentu na 
pozitivistički čiste nalaze, odigravaju se bitni samorazvojni procesi. Gradi se, uglavnom neosvešćen, lični 
koncept umetnosti. S obzirom na to, predmet ovog kvalitativnog istraživanja je lična teorija, kod nekoga 
ko se opredelio za umetnost kao životno pozvanje.
 Lične teorije, koje uvek počivaju na subjektivnim i dubinskim pretpostavkama, predstavljaju neatraktivno 
polje za nauku. Nedovoljna objektivnost sadržaja uslovila je da se ovoj, veoma važnoj, ako ne i jednoj 
od suštinskih tema, retko prilazi kroz naučni okvir. Nediskurzivni jezik, naivni pristup, fluidna značenja 
i metafore, ponekad poduprte crtežom tamo gde reč zataji, predstavljaju težak zadatak za objektivnog 
naučnika. Uprkos tome, ostaje važno da se ovi pristupi, mikroteorije kod studenata likovnih umetnosti, 
zabeleže, predstave i prodiskutuju, i da im se na taj način da prilika da postanu sredstvo daljeg razvoja ove 
teme, da se pomoću njih otvori dijaloška „zona narednog razvoja”, kako bi rekao Vigotski.3 

Postupak istraživanja
Tokom petnaestogodišnjeg perioda su u jednakim godišnjim razmacima prikupljeni slobodni odgovori 
na pitanje: „Šta je umetnost za tebe?”.Učesnicima je naglašeno da je istraživanje anonimno i da mogu 
slobodno da biraju hoće li i na koji način, učestvovati u njemu. Takođe je rečeno da će odgovori biti 
prikazani čitavoj grupi i da će nalazi poslužiti da se o ključnim temama misli i pokrene razgovor. Ovaj 
postupak omogućava sagledavanje ključnih tema u vezi sa ličnim teorijama na nivou grupe, ali i između 
generacijskih grupa, jer postaje moguće vremensko praćenje razlika i sličnosti koncepata. Istraživački 
metod je postavljen tako da ne ograničava slobodu odgovora,4 participatorno je otvoren i zasnovan na 
praksi, što bi trebalo da omogući snimanje osetljivih procesa.5

U pokušaju da analizira i klasifikuje individualne pristupe umetnosti, Solso  navodi četiri osnovna: 
čulni (perceptivni doživljaj), psihološki doživljaj, šematizovana priča i razumevanje.6 Psihološki opis 
posmatranog nivoa značenja bi odgovorao onom što Solso (Robert Solso) naziva pristupom “šema – 
naracija”, u kome se gradi odgovor na pitanje: „Kako ja razumem ovo sa svoje lične tačke gledišta“?.

Učesnici

U istraživanju je učestvovalo 250 studenata treće godine svih smerova Fakulteta likovnih umetnosti, sa 
proporcionalnom zastupljenošću 62% devojaka i 38% mladića. 

1 Piaget, J.  (1928) The Child's Conception of the World , London: Routledge and Kegan Paul.

2  Vygotsky, L. S. (1930). Tool and symbol in child’s development. In M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (Eds.). (1978). 
L.S. Vygotsky, Mind in Society. The development of higher psychological processes (pp. 19-30). Cambridge (Mass.)/London: Harvard Uni-
versity Press.

3 Vygotsky, L. (1986) Thought and Language. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England

4 Amabile, T. (1996) Creativity in Context. Westview press, a member of Perseus Book Group.

5 Flores Sabo, K. (2008) Youth Participatory Evaluation, John Wiley & Sons. San Francisco.

6 Solso, R. (2003) The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain, Massachusetts Institute of Technology.
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Analiza nalaza
Čini se da je jedini mogući pristup kojim se ne bi izgubila suština nalaza- kvalitativno klasifikovanje i 
analiza grupa odgovora. Pošto je to moguće izvršiti na više nivoa, bilo je teško odlučiti na kom podeoku 
specifično – univerzalno skale se zaustaviti. S obzirom da će ovde nalazi biti prikazani uopšteno, a veći 
prostor biti ostavljen primerima odgovora, odlučila sam se za najopštiji nivo klasifikacije, koristeći 
Kantovu (Immanuel Kant) ideju o postojanju tri funkcionalna bloka ličnosti – konativni (motivacija), 
afektivni (osećanja) i kognitivni (saznanje). 

Rezultati
Najveći broj odgovora predstavlja kratak esej koji opisuje nekoliko apsekata lične teorije. Jedan 
dominantan opis umetnosti izdvaja 26% učesnika, dok ostali nude višestruka objašnjenja. Prosečno je 
produkovano oko četiri objašnjenja u pojedinačnom odgovoru.
Kognitivni Aspekt: Opšte proporcije odgovora pokazuju da se kognitivni aspekt umetnosti, istraživačko- 
eksperimentalna priroda stvaranja, doživljava važnim u najvećem broju odgovora (60% ispitanika). Ovaj 
aspekt predstavlja iznenađujuće široku i bogatu lepezu promišljanja o odnosu između lične misaone 
realnosti i objektivno zadatog okruženja. Pri tome se umetnost često opisuje kao elaboracija realnosti, 
svođenje realnosti, ili izvođenje više realnosti iz fizičkog okruženja. Proces stvaranja se doživljava kao 
„istinitiji od istine“, ili vađenje suštine. Ovaj nalaz donekle iznenađuje, jer je kognitivni aspekt stvaranja 
lako prevideti. On često pri dožiljavanju umetnosti ostaje prekriven drugim, lakše opažljivim slojevima 
doživljaja, kao što je, na primer, afektivni. Odgovori odslikavaju određenu zrelost pristupa umetnosti 
i odgovarali bi onome što geštalt škola u psihologiji i teorija Vigotskog o tome govore.1 U opisima se 
naglašavaju aktivizam, zapitanost i preispitivanje svega.

„U umetnosti treba da se otvaraju mnoga pitanja, a da umetnik ne daje konačne odgovore, nego da 
ostane doživljaj pojedinca”. 
„Umetnost je više stanje duha, proizvod emocija i kreativnosti, spoj estetskog i unutrašnjeg, paralelni 
svet, gde stvari nastaju od nadahnuća i stvarne potrebe, rađaju se i umiru u želji.” 
„Ono što, dok sve traje- obrati pažnju na ništa, i ne zaboravlja na ono što bilo nije, ali biće il’ je bilo tu…”
„Mislim da umetnost ima za cilj da promeni svet. Ne znam treba li uopšte postavljati takvo pitanje, ona 
je neuhvatljiva, kao kada pas juri svoj rep... Neko mi skoro reče da ljudska duša ima 21 gram. Možda je 
to težina koju iznosi umetnost.”
„Reakcija na stvarnost.”
„Umetnost – može da se kaže da je nova stvarnost ili život.”

Motivacioni aspekt: Umetnost se pojavljuje kao jedini poziv (možda čak „pozvanje“), potreba, posvećenost, 
rešenost, odlučnost, strepnja da se nešto ne ispreči na tom putu. Oko 40% učesnika pominje motivacionu 
komponentu (napomena: ukupan procenat odgovora premašuje 100%, jer je većina ispitanika davala 
nekoliko odgovora, pa su odgovori ponovljeni u opštoj sumi). Vidljiva je velika energija, lična vatra, 
uložena u rad. 

„Težak put koji daje smisao egzistenciji, ili nama samima, ili drugima.”
„Jedini način da pobegnem od svojih problema. Jedino što znam da radim. Moj način života. Moj dar od 
Boga. Moja priviliegija.“
„Vreme! Održavanje ljubavi prema sebi i drugima. Igra u kojoj sam ja glavni igrač. Vreme. Život. Najbolji 
put do smrti.”

1 Arnheim R. (1974). Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Vygotsky, L. S. (1971) The Psychological Problem of Art.  The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England.
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Emocionalni aspekt: Oko jedne trećine upitanih pominje snažan emocionalni naboj oko samog procesa 
stvaranja, ali i tokom komunikacije sa posmatračem (37%). Pominju se emocije poput sreće, radosti, 
ushićenosti, razigranosti, veselja, ali isto tako i straha, ljubomore, razoračanja, depresije. Pominju se 
emocionalne krize, padovi u kojima se doživljava lična bezvrednost, besmisao svega i duboka rezignacija. 
Posmatrano iz psihološkog ugla, jaka emocionalnost jeste odlika profila ličnosti umetnika,1 a isto tako, 
emocionalna obojenost umetničkog doživljaja predstavlja staru temu psihologije.2

„Hrabrost, otkrivanje svoje unutrašnjosti spoljašnjem svetu, strah, stidljivost… sreća.”
„Umetnost je rizik, borba između čoveka-stvaraoca i publike. Umetničko delo treba da se širi, da grize, 
da zadivi, da izazove emociju kod publike. Neprihvaćeno umetničko delo vraća se stvaraocu.”
„Umetnost? Dar, ljubav, trud, sreća, radost, tuga, ja, strah. Kreativni sud i viđenje (moje) stvari.”
„Umetnost treba da izazove osećanja kojih nismo svesni, ona koja smo zaboravili.

Lične teorije kao dijaloški proces

Lična teorija umetnosti, ma kako zvučala, može da posluži kao polazna osnova za dalji lični rad i grupni 
razvoj. Umetnički razvoj i obrazovanje za umetnost se ne mogu opisati kao sticanje znanja, jer oni znatno 
prevazilaze učenje, dobijajući karakteristike emotivnog i motivacionog samorazvoja. Tačnije, iako 
govorimo o konceptu obrazovanja, razvoj prema umetniku je složen i opšti proces za koji ne bi ni bilo 
dobro ako bi postao potpuno definisan. 

Da znanje o umetnosti nije isto što i doživljaj umetnosti, jasno pokazuju nalazi koje smo dobili 1992, a koji su 
potom više puta ponovljeni na različitim grupama.3 U našim školama i na fakultetima, ispitanici nepogrešivo 
razlikuju umetnički vredne skice od njihovih neumetničkih varijacija. Ali kada se istim ispitanicima tražilo 
da odaberu šta im se lično sviđa, dobijao se sasvim drugi raspored odgovora, i to u korist kič forme.
 Takođe, ostaje otvoren problem istraživačkog pristupa psihologije ka umetnosti, jer ovako složen teorijski 
konstrukt zapada u opasnost otuđenja od svog predmeta. Ukoliko se nauka počne oslanjati isključivo na 
svoju paradigmu, tada operacija sažimanja i svođenja teži da razmnožava samu sebe. Lako bi se dogodilo 
da u tom procesu izgubimo fine fenomene, svakako umetnost kao predmet, a potom i čitav humanistički 
koncept nauke. (Upravo 2015. se odigrava velika javna afera u vezi sa zvaničnom uključenošću najveće 
psihološke asocijacije na svetu u razvoj novih formi izvlačenja informacija iz političkih zatvorenika.)
Dijalog je dinamična forma u kojoj učesnici zajedno stvaraju značenja. U ovom slučaju tema lične 
umetnosti je deo procesa, odnosno dijaloga između ličnog i grupnog u umetničkom razvoju. Zbog toga, 
kako kaže jedna učesnica: „Odgovaraćemo pitanjima, a pitati odgovorima”, jer je to nešto što „može da 
se kreće u beskonačnost, tako da nemam konačan odgovor.“ Ako se vratimo idejama iz uvodnog dela, 
razumeti umetnički rad više kao proces, a manje kao proizvod znači da se dijalog i promišljanje podstiču. 
Reč, koja kreativno dovršava misao, nije joj nikada jednaka, već donosi više, reč ima gradivnu snagu i 
podiže misao. U finoj strukturi ovog „viška“, nalazi se seme novog procesa.  

„Mislim da sam u poslednjih 10 godina imao stotinak definicija umetnosti. To je valjda i normalno, jer se 
sa sve većim stepenom informisanosti i stručnosti stav o apstraktnim pojmovima menja.“
„Umetnost postoji i kada njena funkcija i korist izostanu, može postojati i radi sebe same, jer je veća od 
svakog čoveka. Ona misli za one koji ne misle, svedoči i kad drugi ne smeju, bezvremena je, i govori ne 
dajući gotova rešenja i šablone.”
„Ne znam kako da okarakterišem, jer u isto vreme je svuda prisutna ali i teško uhvatljiva. Ona je svuda i 
u svemu, čak ako smo i mi nečija umetnost.“ 

1 Sternberg, R. (ed) (1999) Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge, New York.

2  Sawyer, K; John-Steiner, V.; Moran, S.; Sternberg, R.; Feldman, D.; Nakamura, J; Csikszentmihalyi, M. (2003) Creativity and Development, 
Oxford Unversity Press.

3 Škorc, B., Vuković I.,Stojadinović,D., Morača, J. (1994) Lepo i lepo za mene , Psihologija  XXVII 3 – 4.
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Summary 

Understanding the meaning of art is mainly based on a theoretical or scientific paradigm. This research follows personal and implicit theories 
of art, developed by students of visual arts and collected over a 15-year period. Free responses to the question “What is art for you”? were 
collected, analyzed and classified. Subjects were 250 students of fine arts. A qualitative analysis was conducted in order to interpret the re-
sponses. General findings are that students of fine arts have a very complex picture of the meaning of art – it integrates their needs, motives, 
affective response, as well as cognitive and explorative components. The decision to become an artist permeates all parts of their personality 
and activates all their potentials.

Keywords: psychology of art, arts, artistic development
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УЛОГА БОЈА У ЕСТЕТСКОЈ ПРОЦЕНИ „ЛЕПИХ“ И „РУЖНИХ“ СЛИКА
ROLE OF PAINT IN AESTHETIC EVALUATION OF "FINE" AND "UGLY" IMAGES

Биљана Пејић

Удружење за емпиријска истраживања уметности, Београд

РЕЗИМЕ

Рад се бави истраживањем утицаја боја на естетску 
процену слика. Има за циљ да утврди која својства 
боје доприносе да се одређене слике више естетски 
вреднују у односу на друге. Изведена су два експери-
мента. У првом експерименту субјекти су процењи-
вали 50 репродукција слика познатих сликара. На 
основу резултата процене издвојено је по 10 слика-
стимулуса који су на скали естетске процене највише 
(„лепе слике“), односно најмање вредноване („нису 
лепе слике“). У другом експерименту, испитаници су 
на петнаест скала процене процењивали слике према 
степену изражености одређеног својства боје (тон, 
светлина, засићеност и сл.). Резултати показују да 
тон, светлина и градираност боја доприносе разли-
ковању слика по естетској димензији. „Лепе слике“ 
одликују светле и градиране боје и веће присуство 
плаве и наранџасте боје. Налази указују на важност 
боје у естеском доживљају слика. 

Кључне речи: боја, светлина, градирање, слика, 
естетска процена, лепо

Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, 
крај 20 — почетак 21. века

UDK   159.93/.94:111.852 
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Има закона срца које ум никада неће разумети. (Паскал)

Слика представља сложен визуелни објекат. Како ће се опажати и вредновати зависи од низа особина 
уметничког дела, садржаја и ликовне обраде теме. Један од фактора који утиче на перцепцију и 
естетску процену слика је боја.1

Иако уметност нужно не захтева боју, већина уметничких дела, нарочито слике, садрже боју. Заједно 
са обликом и светлином, боја има детерминишућу улогу у идентификацији објеката. Опажање 
граница објеката зависи од разликовања површина различитих светлина и боја. Према Рудолфу 
Арнхајму (Rudolf Arnheim), представнику гешталтистичке школе, облик и боја испуњавају две 
најкарактеристичније функције опажања: преносе израз и омогућавају да се добију информације 
идентификацијом објеката и збивања. Мада је облик успешније комуникационо средство од боје, 
боја има већу изражајну снагу од облика.2 
О боји су писали бројни теоретичари и уметници још у средњем веку: Алберти (Alberti), Да 
Винчи (Da Vinci), Караћи (Carracci), де Пил (de Pill), Винкелман (Winkelman) и др. Њих је посебно 
интересовало питање односа боје и форме. Велики значај боји придавао се и у периоду: романтизма, 
импресионизма, неоимпресионизма, фовизма, експресионизма, надреализма, апстрактног 
сликарства и апстрактног експресионизма. Међу сликарима, боја је имала посебно место и значење 
у делима: Ђорђона (Giorgione), Тицијана (Tizian), Веронезеа (Veronese), Тинторета (Tintoretto), 
Гогена (Gauguin), Сезана (Cézanne), Ван Гога (Van Gogh), Маљевича (Malevich), Кандинског (Kan-
dinsky), Матиса (Matisse) и др. 

Симболичко значење боја
Доживљај боје је од давнина занимао људе. Још у старим цивилизацијама, боја није имала само 
просту декоративну функцију у осликавању стварности, већ и симболичко значење. Доказ за то су 
ритуалне посуде, одећа, маске, накит и други предмети старих народа. 
Колико је боја била важно симболичко средство изражавања говори и чињеница да су у сликарству 
постојали бројни канони употребе боје. Чврстина ових правила се може видети код визуелног 
представљања религијских, митолошких, историјских и других тема. У представљању Библијских 
тема и ликова, на пример, Богородица је увек обучена у црвено одело, огрнута плавим плаштом 
или обрнуто. Анђели су увек обучени у белу боју, јер она симболише њихову невиност. Такође, 
Исус је увек бео, јер бела представља хришћанске врлине – узвишеност и невиност. Ореоли око 
глава светаца су увек златни, јер та боја означава достојанство и узвишеност. Пакао се обично 
слика као црн и црвен, а рај као плав и зелен. 

1 Nicki, R. M. and Moss, V. (1975) Preference for non-representational art as a function of various measures of complexity, in: Canadian 
Journal of Psychology, 29, p. 237-249.
Osborne, J. W. & Farley, F. H. (1970) The relationship between aesthetic preference and visual complexity in abstract art, in: Psychonomic 
Science, 19, p. 69-70.
Wohlwill, J. F. (1968) Amount of stimulus exploration and preference as differential functions of stimulus complexity, in: Perception & 
Psychophysics, 4, p. 307-312.

2 Arnheim, R. (1969) Art and Visual Perception, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
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У психологији је рађено више студија које су проучавале значења боја.1 Резултати крос-културалне 
студије Чарлса Озгуда (Charles Osgood) показују да се бела и црна, по својој симболици, 
често јављају заједно. Бела има позитивно евалуиране асоцијације (врлина, чистоћа, истина, 
бесконачност, будућност, невиност, јединство, истина, небеса, светлост, брак), а са црном дели 
значења: жаљење, грех, смрт. Жута има двоструко значење: симболише божанску светлост, сунце, 
мудрост, постојаност, али и неверство, издају. По свом афективном значењу блиска је црвеној, али 
је мање екстремна, врло активна и моћна. Црвена је боја осећања, страсти, а везује се за слободу, 
патриотизам, победу, истину, брак, сунце, виталност, снагу, осећање, топлоту, југ, сатану, опасност, 
убиство, рат, темперамент, успех. Зелена је неутрална и нема никакав афективан профил, као и 
љубичаста. Плава има високу позитивну евалуацију у свим културама. Повезује се са небесима, 
вером, девичанством, будућношћу, животом, врлином, истином, мудрошћу, науком, разумом. За 
разлику од ње, браон је негативно евалуирана и повезује се са: свађом, нељубазношћу, тескобом, 
бригом, кајањем, безвољношћу, досадом.2 

Боје и емоције
Боје могу бити повезане и са нашим осећањима. Тако на пример, плава боја се повезује са конфором 
и сигурношћу, наранџаста се опажа као тужна, жута као весела, љубичаста као достојанствена.3 
Црвена и зелена стварају двосмислене утиске. С једне стране, црвена се опажа као активна, снажна 
и страствена, а са друге као агресивна, љутита и жестока. Зелена изазива ефекат опуштености, 
смирености, природности, али и повучености и кривице.4

У студијама које су испитивале повезаност емоција са бојама,5 утврђено је да се светле боје (жута, 
плава) повезују са позитивним емоцијама (срећан, снажан), а тамне (црна, сива) са негативним 
емоцијама (туга, бес). 
Резултати новијих студија показују да повезаност боје са емоцијама у великој мери зависи од личних 
преференција и претходног искуства са том бојом. Основне боје се више повезују са позитивним 
емоцијама, од секундарних и ахроматских боја. Највише позитивних емоција изазивају: зелена, 
затим жута, плава, црвена и љубичаста. Зелена се повезује са природом и дрвећем, отуд ствара 
осећање опуштености, среће, конфора, мира и наде. Жута се опажа као енергична и изазива 
осећање среће и узбуђености, зато што се повезује са сунцем и летњим временом. Плава је повезана 
са океаном или небом, што изазива осећање опуштености и смирености. Црвена се повезује са 
осећањем љубави, али и агресијом. Позитиван аспект љубичасте је повезан са децом и смехом, 
мада негативни одговори показују да она није омиљена боја. Што се тиче ахроматских боја, бела 
изазива највише позитивних емоција. Она се повезује са осећањем невиности, мира и наде, али 

1 Luescher, M. (1971) The Luescher Colour Test, London: Pan Books Ltd.
Osgood, C. E., May, W. H., Miron, M. S. (1975) Cross Cultural Universals of Affective Meaning, Urbana, Chicago, London: University of Illinois Press.
Parker, Dž. i Parker, D. (1987) Snovi, Beograd: IRO Rad.
Škorc, B. (1994) O simbolici boja, u Psihološka istraživanja, 6, str. 79-106. 

2 Osgood, C. E., May, W. H., Miron, M. S. (1975) Cross Cultural Universals of Affective Meaning.

3 Ballast, D. K. (2002) Interior design reference manual, Belmont, CA: Professional Pub.
Mahnke, F. (1996) Color, environment, human response, New York: Van Nostrand Reinhold

4 Davey, P. (1998) True colors: The glorious polychromy of the past suggests a strong historical need for color, despite current reductive 
fashions, in: The Architectural Review, 204: p. 34-36.
Linton, H. (1999) Color in architecture: Design methods for buildings, interiors and urban spaces, New York: McGraw Hill.

5 Boyatzis, C. J. & Varghese, R. (1994) Children’s emotional associations with colors, in: Journal of Genetic Psychology, 155, p. 77-85.
Hemphill, M. (1996) A note on adults’ color-emotion associations, in: Journal of Genetic Psychology, 157, p. 275-281.
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и осећањем усамљености и досаде. Црна боја изазива негативне емоције, као што су депресија, 
страх и љутња, зато што је повезана са жалошћу и трагичним догађајима. Позитивни аспекти црне 
боје се везују за богатство и моћ. Сива се везује за лоше време и буди осећања туге, депресије и 
досаде.1

Истраживања естетике боја
У области експерименталне естетике рађена су бројна истраживања боје. Истраживаче је занимало 
какав утицај боје остварују на естетску процену слика. У оквиру једне шире студије о утицају 
степена искуства на процену слика, утврђено је да уклањањем боје са слике опада њена допадљивост 
код просечних испитаника.2 Новија истраживања, међутим, само делимично потврђују ове налазе 
и показују да естетски утицај различитих боја стоји у функцији садржаја. Односно, показују да 
ефекат боје зависи од садржаја слика. Боја повећава естетску привлачност једног типа слика, а 
умањује естетску привлачност другог.3 
У истраживању Ползеле (Polzella) и сарадника, на пример, ефекат боја је испитиван преко садржаја 
и стила.4 Слике су представљале две врсте садржаја (пејзаж и портрет) и два стила (традиционални 
и модерни). Половина испитаника је процењивала слике у боји, а половина у црно белој техници. 
Утврђено је да се са одстрањивањем боје са портрета њихова допадљивост и лепота повећава, 
а напетост смањује, док се уклањањем боје са пејзажа смањује њихова лепота. Испитаници су, 
дакле, црно-беле верзије портрета процењивали као пријатније, лепше и опуштеније од оних у 
боји, док су пејзаже у боји процењивали као лепше од црно-белих верзија.
Аутори су закључили да боја више утиче на процену пејзажа зато што олакшава идентификацију 
и одређивање њиховог садржаја, док у случају портрета носи мање критичних информација за 
детекцију и идентификацију садржаја и отуд мање утиче на њихову естетску допадљивост. О 
улози боје у бржој и прецизнијој идентификацији и локализацији садржаја говоре и налази других 
истраживања.5

Значајан број радова, у оквиру експерименталне естетике, бавио се испитивањем преференције 
боја. Резултати показују да не постоји сагласност налаза у погледу омиљене боје. Као преферирајуће 
боје наводе се: светло зелена и плава,6 жута и плава,7 бела, розе и црвена,8 бела, црвена, плава 

1 Kaya, N. & Epps, H. H. (2004) Color-emotion associations: Past experience and personal preference, in: Color and Paints, Interim Meet-
ing of the International Color Association, Proceedings, p. 31-34.

2 Hekkert, P. & van Wieringen, P. C. W. (1996) The impact of level of expertise on the evaluation of original and altered versions of post-
impressionistic paintings, in: Acta Psychologica, 94, p. 117-131.

3 Kreitler, H. & Kreitler, S. (1972) Psychology of the arts, Durham, NC: Duke University Press.
Oyama, T. (2003) Affective and symbolic meanings of color and form: Experimental and psychological approaches, in: Empirical Studies 
of the Arts, 21, p.137-142.
Polzella, D. J., Hammar, S. H. & Hinkle, C. W. (2005) The Effect of Color on Viewers‚ Ratings of Paintings, in: Empirical Studies of The Arts, 
Vol.23(2), p. 153-163.

4 Polzella, D. J., Hammar, S. H. & Hinkle, C. W. (2005) The Effect of Color on Viewers‚ Ratings of Paintings, in: Empirical Studies of The Arts, 
Vol.23(2), p. 153-163.

5 Laarni, J. (2001) Colour-cueing in visual search, in: Scandinavian Journal of Psychology, 42, p. 71-78.
Snowden, R. (2002) Visual attention to color: Parvocellular guidance of attentional resources?, in: Psychological Science, 13, p. 180-184.

6 Lee, W-Y, Luo, M-R. (2003) A Study on the Image of Color-Shape Combinations, in: AIC 2003 Color Communication and Management, 
Bangkok, Thailand: AIC. p. 383-387.

7 Liou, L-C, Tang, Y-Y, Chen, G-Y, Lee, W-Y, Lo, C-Y. (2008) The Influence of Display Manners upon Color Preference and Aesthetics-Mag-
netic Exercise Bike for Example, Taipei, Taiwan, p. 3-10.

8 Liu Y-C, Lee W-Y. (2008) A Study on the Aesthetics and Preference of Typeface Based on Color and Shape Attributes, in: 13th CID An-
nual Design Conference, Taoyuan: Chinese Institute of Design.



30 31ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

розе,1 црвена и наранџаста.2 Налази ранијих студија потврђују да црвена и плава предњаче по 
омиљености у различитим културама, социо-економским групацијама и узрастима. 
Према неким истраживачима црвена и плава су најзначајније људске боје и боје које најбоље 
репрезентују појам „боја“.3

Иако не постоји доследност налаза у погледу омиљене боје, налази су прилично доследни у погледу 
избора неомиљене боје. Већина истраживача се слаже да су браон и црна најчешће неомиљене 
боје.4 Такође, бела, као и сви ахроматски тонови између ње и црне, налазе се врло ниско на листама 
преференције код најразличитијих популација. 
На избор омиљене боје могу да утичу бројни фактори, што показује и једна скорија студија, коју 
је спровела група кинеских истраживача.5 У овој студији утврђено је да се старији испитаници 
разликују по редоследу преференције боја од млађих испитаника. Старији као омиљене боје 
наводе: розе, црвену, наранџасту, жуту и плаву, док млађи: белу, црну, жуту, црвену и плаву боју. 
Неомиљене боје старијих су: сива, црна, браон, зелена и бела боја, а млађих: браон, љубичаста, 
зелена, розе и сива. Црна, сива и браон се јављају као неомиљене боје код обе групе. 
Осим тога, резултати ове студије показују да преференција боја не зависи само од тона, него и 
од светлине и засићености боје. Тако, старији испитаници преферирају боје високе светлине и 
високе засићености. Такође, преферирају више колоритне боје. За млађе ова својства нису битна 
при избору боја. Разлике међу групама су постојале и у разлозима избора преферирајуће боје. 
Старији често, као омиљену боју, бирају боју своје одеће или боје везане за неке веселе догађаје, 
док млађи бирају боје које код њих стварају осећај удобности. У обе групе испитаника прљаве боје 
су биле неомиљене. 

1 Chen, Y-C., Wang, H-W., Lee, W-Y, (2008) Design Aesthetics Based on Color and Shape Attributes, in: Kaoshiung Design Festival 2008, 
Kaoshiung: Designers Association of Taiwan.

2 Lee, T-R., Tang, D-L. & Tsai, C-M. (2005) Exploring color preference through eye tracking, in: AIC Color 05 - 10th Congress of the 
International Color Association, p. 333-336.

3 Valentine, C. W. (1962) The Experimental Psychology of Beauty, London: Methuen & Co LTD.
Osgood, C. E., May, W. H., Miron, M. S. (1975) Cross Cultural Universals of Affective Meaning.

4 Chen, Y-C., Wang, H-W., Lee, W-Y, (2008) Design Aesthetics Based on Color and Shape Attributes, in: Kaoshiung Design Festival 2008, 
Kaoshiung: Designers Association of Taiwan.
Lee, W-Y, Luo, M-R. (2003) A Study on the Image of Color-Shape Combinations, in: AIC 2003 Color Communication and Management, 
Bangkok, Thailand: AIC. p. 383-387.
Lee, W-Y, Luo, M-R. (2005) A Color Preference Model for Three-Dimensional Color-Form Combinations, in: The 10th Congress of the Inter-
national Color Association, Granada, Spain: AIC. p. 325-328.
Liu Y-C, Lee W-Y. (2008) A Study on the Aesthetics and Preference of Typeface Based on Color and Shape Attributes, in: 13th CID Annual 
Design Conference, Taoyuan: Chinese Institute of Design.
Liou, L-C, Tang, Y-Y, Chen, G-Y, Lee, W-Y, Lo, C-Y. (2008) The Influence of Display Manners upon Color Preference and Aesthetics-Magnetic 
Exercise Bike for Example, Taipei, Taiwan. p. 3-10.
Valentine, C. W. (1962) The Experimental Psychology of Beauty, London: Methuen & Co LTD.

5 Lee, W-Y, Gong, S-M., Leung, C-Y. (2005) Is Color Preference Affected by Age Difference.
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Истраживање
Циљ овог рада је био да се испита како боје утичу на естетску процену слика, односно, да се 
утврди које боје и особине боја доприносе да се одређене слике више естетски вреднују у односу 
на друге. Изведена су два експеримента.
Експеримент 1
Метод
Субјекти: Истраживање је рађено на узорку од 35 испитаника, узраста од 19-20 година, оба пола.
Стимулуси: Приказано је укупно 50 репродукција слика. Слике-стимулуси су била дела познатих 
сликара и припадале су различитим стиловима, правцима и епохама. Избор слика су вршила два 
уметничка стручњака.
Инструмент: Коришћена је седмостепена биполарна скала процене (од -3 до 3), чији су полови 
били дефинисани придевима лепо-ружно.
Поступак: Стимулуси су излагани појединачно, случајним редоследом. Задатак испитаника је 
био да процени сваки стимулус на седмостепеној скали лепо-ружно. Време излагања и процене 
визуелног материјала није било ограничено.
Резултати
Израчунате су просечне вредности за сваки стимулус. На основу њих издвојено је по 10 слика-стимулуса 
које су највише, односно најмање вредноване на скали естетске процене (укупно 20 стимулуса).

Експеримент 2
Метод
Субјекти: Истраживање је рађено на истом узорку од 35 испитаника, који су учествовали у 
експерименту 1. 
Стимулуси: Приказано је укупно 20 репродукција слика, које су изабране на основу естетске процене у 
експерименту 1. Слике-стимулуси су биле распоређене у две категорије: а. категорију „лепих слика“ и 
б. категорију „слика које нису лепе“. Свака категорија је садржала по 10 репродукција слика (слика 1).

  

Слика 1. Пример „лепе слике“ (лево) и „слике која није лепа“ (десно)
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Инструмент: У истраживању је коришћено пет седмостепених, биполарних скала процене, у 
форми семантичког диференцијала, које су мериле степен изражености неког својства боје (топле 
боје-хладне боје, светле боје-тамне боје, засићене боје-незасићене боје, пастелне боје-јарке боје, 
градирање боја-контраст боја) и десет седмостепених, униполарних скала које су мериле степен 
изражености појединачних тонова на слици (црвена, жута, плава, зелена, наранџаста, љубичаста, 
браон, сива, бела, црна).
Поступак: Стимулуси су излагани појединачно, случајним редоследом. Задатак испитаника је био 
да процени сваки стимулус на петнаест седмостепених скала процене.

Резултати
Анализа варијансе показује статистички значајан ефекат групе стимулуса на скалама: светле боје-
тамне боје: F(1;18)=5,59; p<.05, градирање боја-контраст боја: F(1;18)=11,49; p<.01, плава боја: 
F(1;18)=7,12; p<.05 и наранџаста боја: F(1;18)=5,06; p<.05. Није добијен статистички значајан ефекат 
групе стимулуса на скалама: топле боје-хладне боје: F(1;18)=1,38; p>.05, засићене боје-незасићене 
боје: F(1;18)=.03; p>.05, пастелне боје-јарке боје: F(1;18)=2,44; p>.05, црвена боја: F(1;18)=.00; 
p>.05, жута боја: F(1;18)=.19; p>.05, зелена боја: F(1;18)=2,04; p>.05, љубичаста боја: F(1;18)=2,18; 
p>.05, браон боја: F(1;18)=.43; p>.05, сива боја: F(1;18)=.84; p>.05, бела боја: F(1;18)=3,76; p>.05, 
црна боја: F(1;18)=3,38; p>.05.

 

Пост-хок анализа показује да се „лепе слике“ значајно више процењују на скалама: светле боје-тамне 
боје, градирање боја-контраст боја, плава и наранџаста боја, од „слика које нису лепе“ (слика 2).
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Закључак
Резултати показују да боја утиче на естетску процену слика, тако што доприноси да се неке слике 
процењују више, односно мање лепим. Налази су у складу са ранијим истраживањима, која су 
утврдила да боја представља значајан елеменат у естетској процени слика.1 
Слике се највише разликују у процени на скалама: светле боје-тамне боје, градирање боја-контраст 
боја, плава и наранџаста боја. „Лепе слике“ одликује веће присуство светлих и градираних боја, 
плаве и наранџасте. Ови налази указују да градираност, светлина и тон боје играју значајну улогу 
у естетској процени слика.
Веће присуство светлих боја на „лепим сликама“  може се објаснити тиме што се ове боје везују за 
позитивне емоције и тиме доприносе позитивној евалуацији слика, што потврђују налази ранијих 
истраживања.2 
Веће присуство плаве боје на „лепим сликама“ може се објаснити омиљеношћу ове боје, што 
потврђују бројна истраживања.3 Такође, плава боја се везује за позитивне појмове, као што су: 
небеса, вера, девичанство, будућност, живот, врлина, истина, мудрост, наука, разум,4 океан,5 конфор 
и сигурност.6 Затим, плава боја ствара позитивна осећања опуштености и смирености,7 чиме 
доприноси позитивној евалуацији слика. 
Што се тиче већег присуства наранџасте боје на „лепим сликама“, то се може објаснити омиљеношћу 
ове боје8 и чињеницом да изазива тужна осећања.9

Веће присуство градираних боја на „лепим сликама“ говори о томе да испитаници преферирају 
нежне прелазе, него јарке контрасте боја. Такође, указују да уз тон и светлину, градирање боја 
представља важно својство у естетској процени слика. 

1 Nicki, R. M. and Moss, V. (1975), Preference for non-representational art as a function of various measures of complexity, in: Canadian 
Journal of Psychology, 29, p. 237-249.
Osborne, J. W. & Farley, F. H. (1970) The relationship between aesthetic preference and visual complexity in abstract art, in: Psychonomic 
Science, 19, p. 69-70.
Wohlwill, J. F. (1968) Amount of stimulus exploration and preference as differential functions of stimulus complexity, in: Perception & 
Psychophysics, 4, p. 307-312.

2 Boyatzis, C. J. & Varghese, R. (1994) Children’s emotional associations with colors, in: Journal of Genetic Psychology, 155, p. 77-85.
Hemphill, M. (1996) A note on adults’ color-emotion associations, in: Journal of Genetic Psychology, 157: p. 275-281.

3 Chen, Y-C., Wang, H-W., Lee, W-Y, (2008) Design Aesthetics Based on Color and Shape Attributes, in: Kaoshiung Design Festival 2008, 
Kaoshiung: Designers Association of Taiwan.
Lee, W-Y, Luo, M-R. (2003) A Study on the Image of Color-Shape Combinations, in: AIC 2003 Color Communication and Management, 
Bangkok, Thailand: AIC. p. 383-387.
Liou, L-C, Tang, Y-Y, Chen, G-Y, Lee, W-Y, Lo, C-Y. (2008) The Influence of Display Manners upon Color Preference and Aesthetics-Magnetic 
Exercise Bike for Example, Taipei, Taiwan, p. 3-10.
Valentine, C. W. (1962) The Experimental Psychology of Beauty, London: Methuen & Co LTD. 

4 Osgood, C. E., May, W. H., Miron, M. S. (1975) Cross Cultural Universals of Affective Meaning, Urbana, Chicago, London: University of 
Illinois Press.

5 Kaya, N. & Epps, H. H. (2004) Color-emotion associations: Past experience and personal preference, in: Color and Paints, Interim Meet-
ing of the International Color Association, Proceedings. p. 31-34.

6 Ballast, D. K. (2002) Interior design reference manual, Belmont, CA: Professional Pub.
Mahnke, F. (1996) Color, environment, human response, New York: Van Nostrand Reinhold.

7 Kaya, N. & Epps, H. H. (2004) Color-emotion associations: Past experience and personal preference, in: Color and Paints, Interim Meet-
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Summary

This paper analyses the influence of colours on the aesthetic evaluation of a painting. It aims at establishing what properties of colours 
contribute to the fact that some paintings are valued more than others in aesthetic terms. Two experiments were conducted. In the first 
experiment, the respondents evaluated 50 reproductions of paintings of famous painters. Based on the results of their evaluation, 10 paint-
ings- stimuli were singled out for each of the following categories- those that were valued most („beautiful pictures“), and those that were 
valued least („not beautiful pictures“) on the scale of aesthetic evaluation. In the second experiment, the respondents evaluated the pictures 
based on 15 evaluation scales, according to the degree of expression of a particular colour property (tone, brightness, saturation, etc.). The 
results show that tone, brightness and colour gradation contribute to differentiating the pictures in aesthetic terms. „Beautiful pictures“ are 
characterized by bright and graded colours and greater presence of blue and orange. The results are indicative of the importance of colour in 
the aesthetic experience of a picture. 

Keywords: colour, brightness, grading, picture, aesthetic evaluation, beautiful

Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, крај 20 — почетак 21. века



36 37ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

REZIME

Rad predstavlja istraživanje koje se 
temelji na teoriji eminentnih teoreti-
čara poput Ericha Fromma, Theodora 
Adornoa ali predstavlja i empirijsko-
iskustveno istraživanje na osnovu me-
tode posmatranja. Pretpostavka je da 
digitalni um savremenog čovјeka jeste 
prividno srećan, odnosno nesvjestan 
posledica destruktivnog djelovanja teh-
nološkog - digitalnog čime započinje 
njegova psihoparaliza.

Ključne reči: nove tehnologije, 
digitalni um, psihoanaliza

POSTLJUDSKA EGZISTENCIJA: SREĆNI DIGITALNI UM ILI UVOD 
U PSIHOPARALIZU? 

POST-HUMAN EXISTENCE: A HAPPY DIGITAL MIND OR AN INTRODUCTION TO PSYCHOPARALYSIS?

Jana Radonjić
specijalista vizuelnih komunikacija
Podgorica, Crna Gora

Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, 
крај 20 — почетак 21. века

UDK    7.038.53:159.964.2



36 37ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Uvod 

U samom naslovu uočljiv je kritičko-ispitivački karakter pisanja, koji se bazira na aktuelnoj i jednako 
osjetljivoj temi današnjice. Današnjica, definisana kao era brzog razvoja i brojnih novotarija, gdje se 
uočava jedan novi lik čovjeka i novi vid njegovog djelovanja. Ovaj lik imenovan je kao digitalni um, a 
djelovanje digitalnog, odnosno njegovoj ulozi, pripisan je destruktivni karakter - po njega samog. Kritički 
osvrt uspostavlja se dvojako - govoreći o prednostima, ali i manama pomenute uloge digitalnog. Rad 
predstavlja istraživanje koje se temelji na teoriji eminentnih teoretičara poput Eriha Froma (Erich Fromm) 
i Teodora Adornoa (Theodor Adorno), ali predstavlja i empirijsko-iskustveno istraživanje na osnovu 
metode posmatranja. 

Istraživanje se dalje nastavlja u smjeru kritike, odnosno iznošenja stavova u vezi sa novo-definisanim 
temama i problemima digitalnog uma, u današnjem i budućem vremenu. Osim što prepoznaje/ uviđa 
novi lik čovjeka, istraživanje utvrđuje i novu vrstu takozvane bolesti digitalnog društva na čijem čelu je 
digitalizovani čovjek. Ovaj dio istraživanja predstavlja samu hipotezu rada. Pretpostavka je da je digitalni 
um prividno srećan, odnosno nesvjestan posledica pogrešnog načina konzumiranja tehnike, čime započinje 
njegova psihoparaliza. U kritičkom smislu ovaj rad govori o simptomima, uzrocima i eventualnim 
posljedicama pomenute psihoparalize, a zatim uspostavlja i nudi moguća razrješenja i racionalizaciju 
istog. U tom smislu može se reći da putovanje kroz ispitivanje digitalnog svijeta predstavlja i futurološko 
ispitivanje, jer se doslovno tiče egzistencije čovjeka u neposrednoj budućnosti. 

Rad je podijeljen u nekoliko oblasti. Razradu čini više oblasti, pa u dijelu „Društvo tehnološkog vremena" 
slijedi osvrt na cjelokupno društvo u vremenu savremene tehnologije. Prva oblast govori o tome na koji 
način društvo funkcioniše u skladu sa osobenostima tehnologije, koje su njegove priroritetne norme, a 
koji su vrijednosni sistemi utvrđeni; ko se to nalazi na čelu ovog društva. Naredna oblast, nazvana „Ko 
je digitalni um?", otkriva identitet digitalnog uma uz objašnjenje o njegovom nastanku, formiranju, kao 
i glavnim osobinama. Nakon čega u trećoj oblasti, nazvanoj „Pojam psihoparalize", slijedi definisanje 
prepoznate, uslovno rečeno, bolesti novog društva, koju uzrokuje digitalni stil života. Psihoparaliza je 
posljedica iskrivljenja izvornih ljudskih potreba i pomjerenih temelja, na bazi čega u razradi ovog djela 
piše da dolazeći iz svijeta tehničke reprodukcije, digitalni um ne živi, on imitira život uspostavljajući 
nove temelje za opstanak, koji mu po prirodi, a izvorno, nijesu svojstveni. Iz tih i brojnih drugih razloga, 
evidentna je paraliza- termin koji označava čovjekovu nemoć pred određenom situacijom. Četvrta 
oblast,  „Postljudska egzistencija: voajer ili rob?", razriješava dilemu: koliko/ da li je digitalni um srećan, 
odnosno zavisno paralizovan, i koja su njegova nastojanja u potrazi za zadovoljstvom. Poslednja oblast, 
„Perspektiva", uzima za primjer film “Blade Runner”, nudeći spektar uslova za izlaz iz ustanovljene 
psihoparalize, koja je zahvatila heterogenu smješu tehnološkog društvenog sistema. Ova oblast pokušava 
da odgonetne na koji način bi čovjek trebalo da živi u skladu sa potpuno novim svijetom. 

U periodu vladavine svemoguće tehničke sile i težnje čovjeka da se stopi sa tom silom, istovremeno se 
osjeća nepoznat strah u vezi sa njegovim opstankom. U susret naslućenom ishodu ovog jedinjenja ide, 
čini se, sveukupna ljudska egzistencija. Iz dana u dan, prepoznajući karike nesvojstvene čovjeku, dolazi 
se do zaključka da je on, duboko zašavši u svijet digitalnog, poprimio odlike datog svijeta, koje- treba 
naglasiti- nijesu ljudskog karaktera, odnosno slične njegovim izvornim, i on je pritom obolio od nove 
vrste bolesti novog doba. Šta donosi to vrijeme, koliko je čovjek u njemu srećan, a koliko je uskratio sebi, 
šta radi kako bi se vratio istinskim vrijednostima i odgovorio na svoje prvobitne ljudske potrebe, sve to je 
sadržano u ovom radu. Dakle, pod lupom istraživanja se nalaze: ljudski um, njegov novi naziv - digitalni, 
prednosti, odnosno mane digitalizacije, prividna sreća koju donosi novi način bivstvovanja, socijalna 
egzistencija u svijetu utopije, tačnije virtuelne realnosti - glavne karike tehnološke ere. 
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Suočavajući se sa pojmom reprodukcije u bliskoj mi oblasti umjetnosti, pojavila se neizostavna i očekivana 
briga za očuvanjem ne samo umjetničkog, već i ljudskog integriteta. Sprovodeći introspekciju niz godina 
i samosvjesnošću, uočila sam male vrste zavisnosti od digitalnih dragocjenosti. U strahu da ne upadnem 
u zamku, a onda i „vrzino kolo" digitalizacije, odlučila sam da ispitam njegove razmjere i kapacitet 
djelovanja na ljudski um, uporedim ih i naznačim eventualne posljedice te saradnje, kao i da ponudim 
svoju viziju rješenja nastale situacije. 
Mnogi su pisali na ovu temu, ali je ona neiscrpna po pitanju ustanovljenja pozitivnih rješenja, i u skladu 
je sa brzim razvojem aktuelnog polja, pa je i njegov materijal neiscrpan, ali i podložan kontinuiranoj 
progresiji. Na pisanje teme navelo me je činjenično stanje svakodnevnog života, koje me sve više podsjeća 
na zavisnost čovjekovog uma od onoga šta je on sam izumio, a što zapravo danas rukovodi njime. 

Društvo tehnološkog vremena 
Narativni tok ljudske evolucije govori da je čovjek bio najprije član prirode. U mnogome je uživao njene 
čari. Tada je bio još manuelni um1.1 Zatim je počeo da koristi čari prirode, a onda i da ih iskorištava, sve 
do danas kada ih uništava. Ovaj isti čovjek otuđio se od manuelnog, prihvatajući norme digitalnog svijeta 
koji je izgradio, uspostavljajući ga za matični. Prirodu skoro da je odbacio. Predan čarima nove prirode, 
on bivstvuje, ali sa izvjesnim promjenama ka sve neizvjesnijoj egzistenciji. 
Društvo savremene tehnologije sada uveliko uživa čari digitalizacije. Ovo društvo funkcioniše u skladu 
sa osobenostima tehnologije i njenim pravilima, usvajajući pritom norme i prioritete datog sistema. 
Usvajanjem novih pravila, čovjek neminovno otpočinje i novi vid bitisanja. 
„Još je Bakunjin pre više od 100 godina upozoravao da se – mada je rast naučnog znanja nešto čemu treba 
težiti – treba čuvati vladavine naučne inteligencije, najaristokratskijeg, najdespotskijeg, najarogantnijeg i 
najelitističkijeg od svih režima.”2 Ipak, razvoj i dominantnost naučne inteligencije neosporno nastavljaju 
svoj rast, koji je mahom okrenut tehnologiji, a onda i domenu digitalnog. Borba za kontrolu nad sada već 
vladajućim domenom gubi značaj, jer tehnika više nije puko sredstvo, već formiran svijet u kome čovjek 
i njegov um imaju nove uloge. U skladu sa tim ulogama, u društvenom sistemu formira se kolektivna 
svijest tehnološkog poretka, uz određeni programirani kod ponašanja i životnog djelovanja. 
Sa sociološkog aspekta gledano na svijet savremene tehnologije, centralnu ulogu ove imperije zauzima 
industrijsko društvo kapitalističkih utemeljenja. Može se reći da nauka i industrijalizacija pod okriljem 
kapitala, nose odgovornost pomenutih velikih društvenih preokreta kao narativa, kao i onih u pojedincu. 
Na čelu heterogene smješe kapitala nalazi se prividno rukovodeći - digitalni um.3 
Imperijalno industrijsko društvo veliča nematerijalni svijet virtuelnog, odnosno neopipljivost, zahvaljujući 
sopstvenim proizvodnim elementima datim na masovno korištenje. Zemaljski svijet nastanjen je u 
neograničenom etažu tehnološkog produkta – ekrana.
Govoreći o pojedincu, a prateći istoriju tehnološkog razvitka, saznajemo da je monopolistička proizvodnja 
(svojstvena kapitalu) likvidirala individu-um4, kada na vlast dolazi uniform-um.5

1 Autorski izveden termin, koji prethodi digitalnom

2 Bošković, (2000) Critical Art Ensemble - izbor tekstova, Centar za savremenu umetnost, Beograd.

3 3 Objašnjen u oblasti KO JE DIGITALNI UM?

4 From uvodi individuum, koji je specifičan primjerak ljudske vrste. On je „on" i on je „svi"; on je pojedinac sa svojim osobenostima i u 
tom smislu jedinstven, a u isto vrijeme on je nosilac svih karakteristika ljudske rase. Fromm, E. (1980) Čovjek za sebe, Naprijed, Zagreb.

5 Adorno, T. : O fetiškom karakteru u muzici i o regresiji slušanja,  online izvor.
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Ova vrsta proizvodnje aktualizuje se svuda zahvaljujući uticajnim resursima i snagama. Ona gostuje u svim 
sferama društva, pa i u kulturi. Njena uloga je, razumije se, bitna, jer predstavlja centar postmodernističkog 
doba. Međutim, popularizovanom proizvodnjom kulture za široke mase, današnja industrija oblikuje 
zajedički um i duh društva, predstavljajući pritom ideologiju kulturne industrije, a ne pojedinca. Misao 
upućuje dalje da digitalni uniform-um zapravo nije glavni ili rukovodeći, on je samo prividno bitan. 
Naizgled, svi navedeni faktori djeluju kao spoljašnji, a zapravo su duboko unutar pojedinca, jer od njega 
polaze i on je taj koji ih je stvorio, a zatim dozvolio da njime manipulišu. 
Biti digitalizovan predstavlja imperativ u svijetu proizvodnje i simulacije duha. Savremeno društvo je 
našlo izlaz da uprkos neminovnom rastu iracionalnosti funkcionisanja ipak održi privid lične racionalnosti 
u vidu sveopšteg posredovanja i putem proizvođenja. U prilog tome slijede primjeri: drafts opcija u 
mobilnom telefonu, koja mnogima koristi za čuvanje sms-a ili misli, svijet foldera se gomila na plus 
beskonačno, uživanje konzumacije ponuđenih mogućnosti bez opomene mjere, lijenost uma, svedenost 
kao nepoznata u jednačini, vječiti manjak vremena, zabilježavanje trenutaka digitalnim kamerama, 
neuživanje i neživljenje važnosti neponovljivog trenutka „sada i ovdje”, prelistavanje zabilježenog, koje 
blijedi bez prisustva neposrednog i autentičnog svojstva trenutka istinitosti minulog događaja, oslonac na 
sjećanje kako je to zapravo bilo, kutija zabave, nova vrsta prirodnosti, masovna kultura, biotehnika, pa 
opet brojni folderi poput virtuelnih ladica i začarani krug vremena, dok dan traje 24 sekunde. Navedene 
odlike pripadaju vremenu i društvu savremene tehnologije, prepoznajući čovjeka kao dio mašinerije 
digitalnog gurua, gdje on postaje bivši, i formira se kao digitalan.
Na današnjem tržištu „svega i svačega”, i uz prijatelje iz kutije zabave i potrošnje- TV šopa, ne morate više 
razmišljati o mnogo čemu, vaša angažovanost je svedena na minimum, pa tako ne treba ni da upražnjavate 
fizički naporne vježbe za dobru figuru, jer to radi neki električni aparat za vas. Takođe, ne treba da 
razmišljate ni o kuvanju, jer to više nije „naporno“ i zahtjevno, i ostavlja višak vremena za provođenje 
života u virtuelnom svijetu svaštarija, posjedstvom električnog uređaja koji misli za vas kada mu odredite 
minutažu za spremnost obroka. Osim toga, digitalna odlika najsavremenije tehnologije nudi mogućnost 
novog identiteta i tijela putem virtuelizacije, pružajući prividan osjećaj slobode izbora i demokratije. Na 
kraju, kada se svede izneseno, ne morate da razmišljate, tehnika ubrzava proces. Tehnika misli za vas! 
Ona služi vama da postanete bogalj, nemoćan i nesposoban, naviknut na produženu ruku tehnologije.
Postulati digitalne etike nameću da čovjek živi po pravilima istih. Tako je čovjek predan instrukcijama 
tehnike, njegovih pravila, i vrlo malo je efektivno aktivan u smislu razvitka sopstvene/ manuelne djelatnosti, 
odaljavajući se, uslovno rečeno, od urođenih sposobnosti funkcionisanja. Tehnika prividno služi takvom 
čovjeku, nosiocu savremenog tehnološkog društva, ali je zapravo duboko ispod on njen jedini sluga, jer 
neusmjerenim uživanjem sakati sebe1 i svoje istinske potrebe, svojstvene ljudskom biću. Ovo društvo 
je ujedno i potrošačko društvo 20. vijeka, kroz čije se primjere uočava činjenično stanje sposobnosti 
današnjeg čovjeka i društva uopšte. Dominacija proizvodnje nad potrošnjom, pa i nad ostalim sferama 
ljudskog života, zadobila je takve razmjere u visoko razvijenom, industrijsko- potrošačkom društvu, da 
njegova snaga danas djeluje u samim ljudima.
„Moderno društvo, uprkos tome što naglašava sreću, individualnost i vlastiti interes, uči čovjeka da osjeća 
kako nije cilj života njegova sreća, već ispunjenje njegove dužnosti da radi, ili njegov uspjeh. Novac, 
prestiž i moć postali su njegovi poticaji i ciljevi. On djeluje u iluziji da njegovi postupci koriste njegovom 
vlastitom interesu, premda on stvarno služi svemu drugome, samo ne interesima istinskog ja. Za njega je 
važno sve – samo ne njegov život i umijeće življenja. On je za sve, samo ne za sebe.“2 

1 Fromm, E. (1980) Čovjek za sebe, Naprijed, Zagreb

2 Fromm, E. (1980) Umijeće življenja, Naprijed, Zagreb.
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Ko je digitalni um? 
Iz redova poznog kapitalizma, kao posledica digitalne revolucije koja je preplavila gotovo sve aspekte 
društva na nivou cijelog svijeta, nastaje digitalni um. On predstavlja manifest revolucionarne tehnološke 
ere. Digitalna revolucija nosi pobjedu, predstavljajući moćnu silu uz prilično dobar imunitet. Zastupljena 
na mreži i u sistemima komunikaciranja, njena prisutnost dominira u rukovodećim digitalnim svojstvima 
koje čovjek svakodnevno koristi. Zamijenivši komunikaciju uživo, seli se u virtuelni svijet tehnologije, 
odnosno sa ulica- u ekrane, i pritom mijenja ne samo odnos čovjeka prema čovjeku, već i njegov način 
razmišljanja, kao i dosadašnje vrijednosne sisteme. Tada se formira novi um, prilagođen onome čemu 
primarno služi. Imajući u vidu navedeno, digitalna revolucija pobjeđuje i samog konzumenta, koji je 
odgovoran za njen začetak i razvoj. Danas mladi ljudi rastu sa digitalnim uređajima. Takođe, rađaju se 
novi digitalni umovi, koji ne poznaju svijet koji mu prethodi. 
Iz ugla umjetnosti i sociologije, novoimenovani um nije više u svojstvu jedinke, poput individue iz 
prethodnog svijeta tradicije, već u svojstvu mase, kao svojevrsnog produkta i prezentera savremene 
tehnologije i masovne društvene proizvodnje. On je mahom izgubio na sopstvenom karakteru. Digitalni 
um je oformljen kao brojčani sastav, uobličen proračunima, matematički. On je idejni predstavnik digitalne 
ere. U prilog tome nove generacije grade novi staž digitalnog svijeta. 
Uloga ekrana je bitna karika u formiranju digitalnog uma. Naime, sam ekran jeste trodimenzionalni 
prostor koji konzumenta odvodi u drugi svijet - izvan realnog, pa se on u određenom vremenskom 
intervalu ponaša i radi dvojako spram dva različita svijeta, razvijajući dva različita načina djelovanja 
unutar sebe. Pred ekranom, odnosno u njemu, on je digitalni, izvan njega je još uvijek - manuelni. Ekran 
istovremeno predstavlja perspektivni vid, širinu i nove mogućnosti, prividnu libidnost, a sa druge strane 
čini ga pasivnim u realnom vremenu i prostoru, kao i prikovanim za digitalni mrežni sistem kojem se 
konzument zavisno vraća. 
Digitalni um je sposoban da misli i stvara u skladu sa mašinama koje ga okružuju. Njegova efektnost rada 
bazira se na programiranom rasporedu, čime je prilično nametnuto predviđen za određeni kalup cjelokupne 
digitalne mašinerije. On, oslanjajući se na mogućnosti koje pruža tehnološki svijet, svoju funkcionalnost 
svodi na minimum. Uprkos tome, veliki dio vremena digitalni biva podređen satnici mašine, upadajući 
u dati kolosjek, i pritom postajući uzajamno zavistan od nje. Kako ne rukovodi sopstvenim vremenom i 
sposobnostima u cjelosti, on počinje da se uklapa u nametnuti režim baze podataka.
Biti digitalan znači mogućnost konekcije, povezivanja. To je, može se reći, dobra strana digitalizacije. 
"Being digital is all about interface, for interface's sake"1 - Ne postoji pitanje ciljeva i korisnosti, što 
opravdava prostranstvo digitalne sfere. 
„Informacije mogu dovesti do preopterećenja. U tom smislu, ljudsko tijelo će biti preplavljeno nemogućim 
bogatstvom informacija, i u izvjesnoj mjeri daleko izvan svojih perceptivnih sposobnosti aparata i nervnog 
sistema za prijem i sortiranje. Cijeli svijet će biti u vidu podatakač njegova sada digitalizovana masa 
prijeti da uguši nezaštićena tijela, jer je preplavljen pljuskom čiste dostupnosti."2

"The role of the interface is to filter the bombardment. Personalization is the watchword."3 - Uloga 
interfejsa jeste da filtrira prezasićenost. Personalizacija je lozinka. 

1 Biti digitalan je sve o interfejsu, radi interfejsa. Massumi, B. (citat Negroponte-a), "Interface and active space", http://www.brianmas-
sumi.com/textes/INTERFACE%20AND%20ACTIVE%20SPACE.pdf

2 http://www.brianmassumi.com/textes/INTERFACE%20AND%20ACTIVE%20SPACE.pdf

3 Kao i tačka 9.
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N. Negroponte u svom djelu "Being digital" govori o inteligentnom, samoprilagođavajućem digitalnom 
batleru,1 koji je dvojnik izradjen po mjeri2 ili prilagodjen korisniku (digitalnom umu). „Svaki korisnik 
okružio bi sebe adekvatnim dvojnikom, mašinskom ljuskom sačinjenom od inteligentne mreže digitalnih 
batlera, prilagođenih specifičnostima raspoloženja i pokreta svog gospodara- korisnika. Programiraću 
sebe u svoje batlere. Oni će raditi u moje ime. Oni će biti moji delegati u infosferi. Oni će ploviti 
haotičnim vodama novih mogućnosti i za mene pretraživati, sortirati, birati i procesirati informacije. Biće 
inteligentni, samoprilagodljivi, imaće mogucnost da uče i da se razvijaju."3 
Ljudsko tijelo rizikuje utapanje u moru neformiranog materijala. Čovjek mora da naruči i organizuje, 
on treba da bude bezobličan za potrebe digitalnog i pritom da oformi štit od utapanja. Već sada - danas, 
čovjek je kodirani misaoni oblik.4 
Kako je svijet digitalnog neograničen, sadržajan mnoštvom podataka, jednako je neiscrpan u konstantnom 
protoku istih. Zbog zahtjevnosti sve razvijenijeg digitalnog prostora, odnosno - otkrivanjem njegovih 
sadržaja, čovjek sve više koncentriše djelanje isključivo na digitalnom nivou. „Kada gleda svoje lice 
u ogledalu, on vidi interfejs ekrana - uređaja. Materijalnost svog tijela i organizovanje sposobnosti tog 
tijela u zamjenu za ekran. „Ja sam suvišan, (prorok plače), učini me viškom za beskonačnost ekrana". 
Biti digitalan danas je gotovo genetski. Biti digitalan znači prilagoditi se interfejsu. … Izostaje samo još 
dizajnirana ljudska mašina za projektovanje čovjeka."5

Digitalizacija ekvivalentno Dehumanizacija. 

Psihoparaliza 
Dolazeći iz svijeta tehničke reprodukcije, digitalni um ne živi, on imitira život, uspostavljajući nove 
temelje za opstanak, koji mu po prirodi nijesu svojstveni. Iz ovih i mnogih razloga, evidentna je paraliza. 
Termin koji označava nemoć čovjeka. 
Bitan činilac predstavlja tehnika kao moćna sila koju čovjek ne koristi, već zavisi od nje. Ona ne 
predstavlja „zlo”, već nužno dobro. Međutim, narušena ravnoteža konzumacije uslovljava paralizu, 
onesposobljavajući čovjeka u umnom, ali i fizičkom djelovanju. Bez umijeća i znanja o pojmu balansa, 
ovaj (ne)srećni um hrli ka vrhovnom dostignuću tehnike i najdubljem kanalu unutar sopstvene destrukcije. 
Njegove karakteristike su krajnosti. Otuđivanjem od nekadašnjeg svijeta prirodnog djelovanja, digitalni 
se u današnjem vremenu orjentiše prema internet satima, dateline-ima, medijima. Pa tako dok je pred 
njim računar, on je društveno obezbijeđen, uživajući u utopiji virtuelne zabave. U trenutku udaljavanja od 
računara, biva sveden na sebe, ali i jednako uplašen od toga.6 Brzim razvojem i masovnom konzumacijom 
„blagodeti" tehničkih resursa, današnji čovjek nije dovoljno jasno upoznao samog sebe. Tada nastaje 
problem samoće, osjećanja otuđenosti i nezadovoljstva u svijetu savremene medijske tehnologije, koja je 
široko rasprostranjena i skoro nemoguća za izbjeći. Iz ovoga možemo zaključiti da pojedinac nije ostao 
na nivou konzumenta. On je postao aktivni zavisnik, što će dalje usloviti krizu identiteta i svrhu njegovog 

1 Negroponte, Being digital. http://www.annapujadas.cat/CSIM/context/textos/negroponte.pdf

2 12 a custom-tailored double - termin koji uvodi Nicholas Negroponte u svom djelu "Being digital" – „Biti digitalan", Vintage Publish-
ing, 1995.

3 Massumi (citat Negroponte-a) Interface and active space. http://www.brianmassumi.com/textes/INTERFACE%20AND%20ACTIVE%20
SPACE.pdf 

4 Definicija čovjeka digitalne ere, Massumi, B. Interface and active space.

5 Massumi, B. Interface and active space.

6 Primjer iz svakodnevnog života.
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„Moderni se čovjek osjeća tjeskobno i sve više i više zbunjeno. On radi i nastoji, ali je nekako nejasno 
svjestan beskorisnosti svojih nastojanja. Dok njegova moć nad materijom raste, on se u isto vrijeme osjeća 
nemoćnim u svom individualnom životu i društvu. Dok stvara nova i bolja sredstva za savladavanje 
prirode, on se u isto vrijeme zapleće u mrežu tih sredstava i gubi viziju jedinog cilja koji tim sredstvima 
daje značenje - rob stroja koji su njegove vlastite ruke izgradile".1 U ovom dijelu Erih From govori o 
čovjekovoj nemoći pred licem djela čiji je autor on sam, kao i dominantnoj beznačajnosti postojanja 
u tom napredno- razvijenom svijetu. Porok današnjeg čovjeka je indiferentnost (uslovljena digitalnim) 
prema sopstvenom ja, kao i sakaćenje samog sebe. 
Problem novog društva karakteriše digitalni stil života, objašnjen u poglavljima koja prethode. Problem 
se najprije ne uočava kao takav, jer je paradoksalan. Čovjek u svojim rukama nosi tehnološko „oružje" u 
svijetu digitalnog terora i konstantnog pritiska. Međutim, on gubi sopstvenu efektivnost. Ovaj problem je 
paradoksalan, jer mu omogućava privid upravljanja, dok se istovremeno njime upravlja. On ne samo da 
je izgubio autoritet, karakter, već i identitet. 
Ratio se pojavljuje kao moćno sredstvo u proizvođenju prirode, kao instrument proizvodnje, koja sve više 
pretenduje na rasprostranjenost. On postaje dio industrijskog proizvodnog aparata, oruđe koje sve ostalo 
podređuje opštoj instrumentalizaciji, oruđe za spravljanje novih oruđa, a samoodržanje predstavlja cilj u 
kojem se sva racionalnost iscrpljuje. Njegova neracionalnost ga paralizuje, onemogućava i onesposobljuje 
da funkcioniše samostalno. 
Gore navedenim dovedena je u pitanje ljudska egzistencija i stanje čovjekovog uma u eri digitalnog svijeta. 
Takođe, na osnovu uočenih simptoma ponašanja i djelovanja uma današnjice, sa kritičkom opreznošću 
nazire se dijagnoza psihoparalize, postavljajući pitanje istinskog zadovoljstva čovjekovog bića nakon 
brojnih izmjena koje su iza njega. „Duhovno sterilan” čovjek se može prilagoditi gotovo svakom obrascu 
kulture, ali ukoliko se oni protive njegovoj prirodi, on utoliko razvija mentalne i emocionalne poremećaje 
koji će ga na koncu prisiliti da izmijeni te uvjete, jer on ne može izmijeniti tu prirodu.“2

Digitalna priroda nije ekvivalentna ljudskoj prirodi, i u tom smislu čovjek ne bi mogao krajnje ispratiti 
njena pravila bez neminovnog gubitka. Taj gubitak osjetan je kao pad njegove racionalnosti, a onda i 
duha. Različite prirode prekomjernih spajanja dovode do poraza slabije strane, i to one koja predstavlja 
živo biće. Međutim, treba naglasiti da nije tehnika ta koja je izabrala da bude rukovođena na pomenuti 
način, skoro kao ugnjetavačka, već je njen konzument učinio takvom, podredivši joj se i iskoristivši svaki 
mogući segment iste. 
Utopija virtuelne realnosti, novi kulturni poredak, način funkcionisanja i bitisanja, sveobuhvatna konzumacija 
tehnoloških izuma, izradila je profil čovjeka koji je izmješten iz sopstvenog korita po svim sistemima 
bitisanja. Ako prihvati krajnje preobraženje, a ne vlastito izbavljenje, egzistencija mu je neizvjesna.

Voajer ili rob? 
Zemljanik više nije zemljanik. Narušitelj je on sam - Tehnolog3 
Udaljavajući se od sebe, čovjek se udaljava od pravih zadovoljenja sopstvenih potreba, koje dolaze iz 
korijena njegove prirode. Kao jedan iz reda digitalnih, on postaje sve manje sposoban za sopstveno 
djelovanje, razmišljanje i promišljanje. Procenat ovih sposobnosti se umanjuje svakodnevno i usmjeren 
je ka narušavanju većinskih dragocjenosti koje mu garantuju opstanak na zemlji. 

1 Fromm, E. (1980) Imati ili biti, Naprijed, Zagreb

2 Fromm, E. (1980) Čovjek za sebe, Naprijed, Zagreb

3 Autor citata Jana Radonjić
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Koliko je čovjek srećan u novom svijetu koji je izgradio? 
Nakon ustanovljenog problema društva savremene tehnologije, reklo bi se da se čovjek nalazi na 
prekretnici izmedju dva izbora. Po pitanju egzistencije javlja se dilema o tome kako on želi živjeti: kao 
voajer sopstvenog izuma ili njegov rob. Nakon što je izgubio svojstva bitna po svoje ljudsko bitisanje, 
konkretno to su identitet i imunitet u odnosu na tehnologiju, kako će i da li biti zadovoljan ubuduće? 
Premda ga voajerstvo odvodi u psihoparalizovano stanje, takvo da je vrlo malo sposoban za sebe, budi 
se otpor prema zadovoljstvu. Može se ustanoviti da su današnji ljudi moralno i etički pothranjeni, ali su 
izričito uhranjeni voajeri. 
Neumjerenost u konzumiranju čari tehnologije, te istovremeno udaljavanje od prirode čiji bi ljudi trebalo 
da budu vječiti „zavisnici“, jer im je podarila sve, otvara jedan predračun o stanju sjutra, o nastavku 
evolucije i održanju egzistencije na planeti Zemlji. 
Čovjek postaje alatka sa sve manjim udjelom i razvojem sopstvenih sposobnosti. Njegova istinska 
recepcija se gubi, a sve je više sadržaja tehnološkog ili natprirodnog u okviru živog bića, što se ne jednači 
sa normalnim ili makar uobičajenim, zdravim procesima. 
U bliskoj budućnosti nazire se manifest tehnološkog doba, koji ima udio u svijetu koji je sam izgradio, ali 
udio okrenut leđima ljudskim potrebama. Današnje doba jeste doba nesvjesne destrukcije čovjeka koji je 
sve svoje preselio u drugu realnost. Da li će iz nje početi i da se rađa, a ne iz majčine utrobe? 
Ove izmjene predstavljaju atak na ljudsku slobodu i čine ga robom novog vremena. Otuđenje sopstva 
pojačava utisak primarno loše egzistencijalne orjentacije u drugačijoj sredini. 

Perspektiva/ blade runner 
Ljudskiji od samih ljudi.1 
22 Naziv za radnu snagu. 
23 Citat iz filma "Blade Runner", 1982.
Oni koji još uvijek čuvaju integritet i zadržavaju granice, ne čineći heterogenu smješu, odnosno hibridnu 
mrežu, kao i umjetnost koja im prethodi, su zapravo umjetnici. Oni nude različitost viđenja društva i 
otvaraju pitanja na temu ljudske egzistencije budućeg vremena na osnovu trenutnog stanja. Među njima 
možemo prepoznati naratore planete D (digitalne planete), koji govore novim jezikom oslanjajući se na 
novotarije brzog razvitka i ulazeći u prostor eventualnog. Kroz vizuelno- kreativni spoj slike primamljive 
gledaocu, umjetnost nameće promišljanje o egzistenciji. U tom smislu imamo par filmskih ostvarenja koja 
izučavaju polje postčovjeka, ali ne kao puki "science fiction", već kao Kant novog vremena maskiranog 
u tehnološkog prosvjetitelja. Rasprostranjena je činjenica da postljudska egzistencija neminovno ide u 
smjeru jedinjenja sa mašinom. Ovaj izazov nametnula je visoko sposobna tehnologija, koju je razvio niko 
drugi do sam čovjek. Kakav on teži da bude na osnovu onog šta već sada jeste, i da li je kao takav sadašnji 
gotovo digitalan čovek -zapravo zadovoljan, ili je na sigurnom putu za neuspjeh? 
Jedno od filmskih ostvarenja koja su se među prvima bavila ovom tematikom je “Blade Runner“, film koji 
datira još iz 1982. godine. Glavni nosioci radnje su upravo replikanti, tačnije ljudi- mašine. U ovoj priči 
replikant predstavlja digitalni um. 
Godina 2019, 21. vijek, zapadna hemisfera, ilegalna skupina od nekoliko takozvanih ljudi – replikanata 
nastanjuje planetu Zemlju. Njihova misija do trenutka dolaska bila je izvanzemaljska- i to u službi robskog 

1 Slogan kompanije TYRELL za proizvodnju replikanata, "Blade Runner", 1982.
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rada na drugim planetama. Replikanti su ljudi-  mašine koji u svojim osnovama i vizuelno sadrže sve 
ono što i običan čovjek, i koji su napravljeni tako da odgovaraju u svemu ljudskom biću, izuzev emocija. 
Na osnovu Vojt- Kampfovog  testa (Voight-Kampff) utvrđuje se njihova životna legitimacija, odnosno 
identifikovanje čovjeka- bića ili čovjeka- mašine po izazvanoj emocionalnoj reakciji. Ova reakcija je kod 
običnog čovjeka očekivana, dok kod replikanta ona izostaje. U zamjenu za nedostatak emocija, replikanti 
su unaprijeđeni specifičnim snagama, pomoću kojih su fizički sposobni da savladaju mnoga iskušenja i 
fizičke napade. Oni su intelektom jednaki  stvoritelju. Iz tih, ali i drugih razloga, replikanti su nepoželjni 
na Zemlji zbog neispitanih reakcija prema ljudima, stoga jedan specijalizovani policajac dobija zadatak 
da eliminiše vođe. Ova radnja nije doslovno nazvana pogubljenje, već istrebljenje (vrste).1 Oni nemaju 
znanje o svom identitetu kao o replikantima, kako bi idejna misao njihovog stvaranja bila efikasna. Ovakav 
čovjekov izum dovoljno govori o tome kako je visoko razvijena ljudska inteligencija ispitala granice 
istraživačkog i avanturističkog u pravcu postčovjekovog doba. O njenim posledicama nešto kasnije 
Kompanija, fabrika replikanata zaslužna je za izum ovih digitalnih umova čija se prošlost, iskustvo i 
sjećanje zasnivaju na moždanim umecima drugih ljudi, a potkrepljujući neminovne praznine, daju im 
uvjerenje da su jednaki kao ljudi, ne razdvajajući ih bitno od zemaljske grupe, osim u fizičkim nadmoćima 
i emocionalnim šupljinama. Digitalna bića imaju svoj životni vijek, koji je osuđen na ubrzano starenje, 
njihov rok trajanja je četiri godine, kada svi do jednog nestaju po utvrđenom programiranju koje se ne 
može izmijeniti. Tako je kontrola nad njima olakšana. 
Na temu umetaka sjećanja tuđih osnova djetinjstva, u jednom dijalogu između istrebljivača i replikantkinje, 
ona će reći da kada se iz velikog jajeta izlegu stotine malih paukova, oni ubijaju svoju maticu. Postavlja se 
pitanje koliko su replikanti- novi digitalni umovi, uslovno rečeno okrenuti dobrom ili lošem djelovanju? 
Da li je to moguća loša simulacija prema onom ko ih je proizveo? Koji su njihovi unutrašnji porivi? 
Pitanja ovog tipa ostaju bez odgovora u neizvjesnoj egzistenciji koja slijedi daljim izučavanjem vrste. 
U slučaju sukoba, ova borba nije jednostavna, niti jednaka po borilačkim vještinama. Međutim, u prilog 
čovjeka stoje emocije koje su replikantu izostale, i zbog čega on biva hendikepiran. Kada replikanti 
saznaju svoj identitet, uočljiva su dva različita primjera reagovanja. Jedan od njih se pokušava prilagoditi 
ljudskom biću, a drugi uništava svog stvoritelja u potrazi za odgovorima o dugovječnosti. Replikantkinja 
u filmu teži da se približi čovjeku, a to dokazuje ubijanjem jednog iz svoje vrste za spas ljudskog života. 
Ona nije umiješana u posao proizvodnje- prodaje čovjekolikih mašina, ona na sopstvenu žalost predstavlja 
posao kojim drugi upravljaju. Simbol tržišne vrijednosti kapitala postaje vidan. Takođe, tu imamo aspekt 
mogućeg osjećaja poluljudskog bića koji nije jasno definisan. Roboti u priči burno reaguju kada im se 
obraćaju kao računarima, i pritom kažu da su oni tjelesni – „Mislim, dakle jesam“. 
Ovaj film obiluje prikazima tehnoloških prednosti, poput sljedećih momenata: kada policijski istrebljivač 
u analizi fotografije ne koristi ruke za navigaciju, već verbalno tretira računar da mu približi, odnosno 
udalji detalj sa fotografije; scena kada replikant suši kosu u specijalizovanom uređaju za samo par 
sekundi; pozivi sa kamerom, i mnogi drugi. Nabrojani detalji upućuju na minimalno svedeno čovjekovo 
djelovanje, osim onog razumskog u smislu promišljanja kako stvoriti i unaprijediti tehniku. Tu je jasno 
prikazan nadmoćno- zavistan odnos čovjeka i tehnologije. Sve i da nije stvorio replikanta, čovjek sam 
postaje imenovan kao digitalan na osnovu djela koja čini. 
Replikanti su ono čemu današnji digitalizovani umovi teže da budu – odnosno što teže da stvore. 
Postljudska egzistencija, postljudske težnje. 
Godina 1982. je godina nastanka priče o replikantima, čini se tek naivno otpočeta, ili ne doslovno 
naslućena, dok danas ta priča dobija na značaju, što više čovječanstvo ide ka tome. 

1 "This was not called execution. This was called retirement.“
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Pitanje biotehnike je otvoreno pitanje ljudske egzistencije. Današnji digitalni umovi su još uvijek tjelesno 
ljudi koji su na začetku psihoparalize korjenitih ljudskih zadovoljenja, mada njihov smjer kretanja ide ka 
potpunoj digitalizaciji bića i destrukciji prirodnosti prvobitnog čovjeka. 

Krajnji ishod zapleta filma je pomirljiv, jer replikant koji je težio uništenju matice, a shvativši nemoć 
produžetka svog vijeka, ipak ostavlja u životu čovjeka, eliminišući sebe. Ishod je i pozitivan, jer preostali 
replikant prilazi ljudskoj rasi sa emocionalne strane. 

Djelo sugeriše da će na kraju replikanti nestati, kao i uostalom sva bića, i neće se znati ko je šta i ko je ko, 
jer će se stopiti i biti jednako „izgubljeni kao suze na kiši“.1

Zaključak
Nakon ispitivanja koje je u radu, saznajni opseg znatno se proširio. Utvrđena je zahvaćenost današnjeg 
čovjeka digitalizacijom, objašnjenjen je novi svijet, uočene su prednosti odnosno mane datog, kao i čovjekova 
uloga u situaciji koja vlada. Kao i sve novo kada se uspostavlja i dolazi na svijet započinjući adaptaciju, 
slijedi mu prilagođavanje. Korak ka prilagođavanju čovjek je evidentno napravio, zapravo on je već duboko 
zagazio u novoimenovani svijet, a onda su se javile reakcije i počele su da se dešavaju promjene u susretu 
sa nepoznatim. Međutim, ovoga puta čovjek nije trebalo da nauči kako da rukovodi screen touchom. Stvar 
je mnogo ozbiljnija. Može se reći da um u nekom pogledu atrofira, odnosno mijenja oblik. Aktuelne su 
pretpostavke da će tehnološki uređaji vremenom postati sastavni dio čovjekovog uma, kada komunikacija na 
relaciji um- računar postane direktnija, brža, neprimjetna. Sintetička memorija će biti čovjekova memorija, 
električni senzori će biti čovjekova čula, izgubiće se mnogi fizički aspekti sadašnje egzistencije. 

U susret svemu navedenom, „preživjeće“ oni koji se adaptiraju. Svo to suočavanje sa pristiglim materijalom 
informacija kako treba bitisati u predstojećem vremenu, razvija i negativnosti. U ovoj ranoj fazi formiranja 
novog uma, sasvim regularno i očekivano javio se otpor na nesvjesnom nivou pojedinca. Otpor ili problem 
definisan kao psihoparaliza. Postavlja se pitanje da li je sa novim vremenom nastala i nova bolest, ili je sa 
tim istim vremenom digitalni um jednako srećan, premda činjenično stanje upućuje na postavljenu hipotezu. 
Glavna problematika javlja se oko tehnologije, i dok ona sama nema konkretnu ulogu u destrukciji čovjeka, 
većinom biva optuživana. Treba naglasiti da tehnologija nije izazvala pojavu određenih problema. Oni su 
uvijek bili tu, kroz različite oblike i načine ispoljavanja. Oni koji ih izazivaju dobili su posredstvom tehnike 
nove alate, i tu se uloga tehnologije završava. Centar problema je sam čovjek, konzument tehnologije. Kao 
takav, potrošački, bez mjere, dovodi sebe u stanje psihološke paralize. Na osnovu ukupnog ispitivanja, 
odgovor na tezu je da digitalni um jeste (prividno) srećan odnosno, na nesvjesnom nivou je nesrećan – što je 
uočeno i navedeno kroz primjere iz svakodnevnog života. Njegova sreća uslovljena je zavisnošću od onoga 
što je sam proizveo. A zavisnost ne predstavlja dobar preduslov za istinsko zadovoljstvo. U psihoparalizi, 
čovjek novog vremena sklon je devijantnom ponašanju, i vrlo malo teži da ga suzbije pripisujući odgovornost 
tehnologiji. Umjesto toga, on bi trebalo da se vrati na svoju osnovnu poziciju- samom sebi, a onda, 
preispitavši se, prioritetno svede ulogu digitalnog u svom životu. Pitanje postegzistencije i opstanka ljudske 
vrste   naći jedino u čovjeku samom. Promjene se ne traže u okolini, promjene se dešavaju unutar pojedinca, 
koji zatim pokreće mašineriju promjena oko sebe i za sebe. Koliko je još zemaljskog staža ostalo, a kada 
zvanično počinje era nove prirodnosti, zna jedino čovjek sam kada osvijesti svoju upravljačku moć i pronađe 
neophodan balans bitisanja.

„Čovjek je jedina životinja kojoj njezina vlastita egzistencija predstavlja problem što ga ona sama mora 
riješiti i od kojega ne može izmaći. On se ne može vratiti u predljudsko stanje harmonije s prirodom, on 
mora nastaviti da razvija razum sve dok ne postane gospodar i samog sebe.“2

1 Citat iz filma.

2 Fromm, E. (1980) Umjeće življenja. Naprijed. Zagreb
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Summary

This paper is a study based on the theory of eminent theoreticians, such as Erich Fromm and Theodor Adorno, but at the same time, 
it is empirical research relying on the method of observation. The paper is based on the assumption that modern man’s digital mind 
is seemingly happy and unaware of the consequences of the destructive effects arising from the technological/ digital world, at which 
point its psychoparalysis starts.

Keywords: new technologies, digital mind, psychoanalysis
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МАШТА И СТВАРАЛАШТВО — 
КУЛТУРА УСМЕНОГ И ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА 

Даница Пантовић
ОШ Вук Караџић, Београд

РЕЗИМЕ
Понуђен модел наставног часа заснован је на 
поставкама Л.С. Виготског из Дечје маште и 
стваралаштва. Покушали смо да провоцирамо 
дијалог између теорије и њене конкретизације, 
репродукције и стваралаштва, прошлости (виђе-
не као једна од функција памћења) и будућности 
(комбинаторна фантазија), стварности и маште. 
Понудили смо сет наставних активности којима 
подржавамо  синкретичку природу дечје игре и 
маште (виђене као неопходна животна функција, 
а не као облик забаве).
Истакли смо важност избора теме за литерарне 
радове, као и за било који други облик изража-
вања. Сматрамо да ученике треба укључити у 
процес формулисања и избор тема како би осе-
тили смисао стварања. 
Циљ наставе је да негујемо и развијамо аутен-
тичан дечји израз и разноврсност перцепције. 
Ученицима треба омогућити обогаћивање уну-
трашњег света кроз наставу (синкретизам под-
стицаја и исхода), како би осетили потребу да се 
изразе, нпр. кроз литерарне саставе. 

Кључне речи: машта, игра, синкретизам дечјег 
света, избор теме, аутентично изражавање

Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, 
крај 20 — почетак 21. века

UDK   159.954:37.036



48 49ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Читајући књигу Л. С. Виготског (L.S. Vigotsky) Дечја машта и стваралаштво,1 била сам затечена 
актуелношћу овог дела. Зато сам се определила да га илуструјем примером који се може применити 
у настави српског језика и књижевности. Формом желим да провоцирам дијалог теорије и праксе, 
репродуктивности  и стваралаштва, прошлости и будућности, стварности и маште.2

Игра детета није просто сећање на доживљено, већ стваралачка прерада ранијих утисака, њихово  
комбиновање и стварање од њих нове стварности, која одговара захтевима и интересовањима 
самог детета. Исто као и игра, и тежња детета за стварањем је ствар маште. Управо та способност 
да се из елемената створи конструкција, да се комбинује и унесе старо у нове односе, представља 
основу стваралаштва. 
Пример који ће пратити изводе из овог дела Л. С. Виготског представља флексибилан модел 
припреме за час српског језика и књижевности у четвртом разреду основне школе. Флексибилан је 
по томе што дозвољава индивидулизацију по способностима детета и типу маште: пластичној или 
емоционалној, спољашњој или унутрашњој, посматрачкој или говорној. Флексибилност се огледа 
још и у организацији часа (ситуација у сваком одељењу је другачија); у могућности избора облика 
рада (групног, рада у пару, индивидуалног), методa и сл. Пример се односи на културу усменог и 
писменог изражавања. Тематски  се заснива на описивању  измаштаног простора. На овом узрасту 
постоји природно интересовање деце за ову тему. Подстицаји ће бити различите природе. Полазну 
основу чине текстови из Читанке за четврти  разред основне школе: Звездани прах васионе, М. 
Миланковић; Јутро на Месецу,  Х.Џ. Велс (H.G. Wells); Пут на Месец, стрип.

Машта и стварност
Машта се, по мишљењу Виготског, развија (читати: негује) постепено и лагано и смисао јој није у 
забави ума , већ у животно неопходној функцији.
Аутор разликује следеће облике везе маште и стварности: 
1. Све што је  створила машта сачињено је из елемената који  постоје у ранијем искуству човека – 
бајковита сложена комбинација реалних елемената.
Први закон маште којем се потчињава њено деловање: Стваралачка делатност маште директно 
зависи од богатства и разноврсности ранијег искуства човека, јер оно представља материјал из којег  
се стварају  производи фантазије (обухвата период сакупљања искуства, сазревања и таложења).
Активност: причање на основу речи задатих у облику слика: космос, свемирски брод, звезде...
2. Веза коначног производа маште са овом или оном реалном појавом представља виши облик везе 
фантазије са реалношћу. Производ маште, сама веза елемената, одговара неким појавама у стварности. 
Моја машта није слободна већ је усмерава туђе искуство. Машта има функцију средства за богаћење 
искуства човека зато што он може да замисли и оно што није видео, може да према туђој причи и 
опису замисли и оно што у његовом непосредном личном искуству не постоји – она је неопходан 
је услов сваке умне делатности.

1 Стваралачке функције човека: памћење – уводи  у понашање човека прошлост као важну димензију понашања; стваралачке 
способности  комбинаторном фантазијом  уводе будућност; симболичка функција човека – способност стварања, коришћења 
и комбиновања симбола – знакова и знаковних система, простор је слободе саздавања нове реалност.

2 Врсте стваралаштва: производно или репродуктивно – сећање, понавља раније настале облике понашања, по моделу... у 
функцији је прилагођавања окружењу; машта, фантазија – стваралачко – комбинаторно понашање је прерађивање искуства, 
стварање нових представа и понашања.
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Активност: препричавање дела или целог текста с проширивањем; причање на основу датог 
почетка; подстицај за успостављање везе реалне појаве и маште су већ поменути текстови и 
одломци из енциклопедије нпр. о планетама, галаксији...
3. Емоционална  веза (избор утисака, мисли и расположења) се испољава на два начина. Први је 
закон двоструког  испољавања осећања: Сваки  осећај тежи да се овлаплоти у познате облике који 
одговарају том осећању; има  не само спољашњи  телесни израз него и  унутрашњи израза који се 
исказује у  избору мисли, представа, утисака. Други је закон општег емоционалног знака: Утисци 
који имају општи емоционални знак, који на нас производе слична емоционална дејства, теже да се 
обједињују међу собом без обзира на то што нису видне никакве сродности.Други закон маште се 
односи на емоционалну реалност маште: Маштом створено само по себи не одговара стварности, 
али осећање које оно изазива  је стварно, реално доживљено осећање које обузима човека.
Активност: приказивање одломка из филма: Одисеја 2001  и  Рат звезда – као посдстицај. 
Упорeђивање филмског језика у једном и другом филму – сугестивност у односу на дуге врсте 
уметности. 
Утисак изазива читав сложен свет емоција – то ширење и продубљивање осећања, њихова 
стваралачка прерада је психолошка основа уметности музике.
 Активност: слушање само музике  из ових филмова.  
4.  Машта постаје стварност. 
Оно што је створила фантазија може да створи суштински ново чега није било у искуству човека и 
што не одговара неком реално постојећем предмету- она се оваплотила – постала ствар и почиње 
реално да постоји и  делује на друге ствари.
Описивање сложеног предмета: летелице- на основу  копије конструкторског плана. Замишљање и 
описивање летелица у будућности.  

Механизам стваралачке  маште
Перцепција (спољшња и унутрашња), по мишљењу Виготског, је основа нашег искуства. 
Стваралачки процес, према томе, подразумева:
 - прераду примљених утисака; дисоцијацију – разлагање сложене целине (поједини делови 
добијају предност у односу на друге, једни се чувају, други заборављају);
- нарушавање природне везе елемената за будући рад фантазије је основа апстрактног мишљења 
(образовања схватања); 
-  процес измене дисоцираних елемената – изобличавање; 
- асоцијацију – обједињавање дисоцираних и измењених елемената, комбиновањем.
Активност: садржинска, идејна анализа и анализа стилских поступака у   текстовима и филму; 
упоређивање: сличности и разлике у уметничком изразу; текстови, слике, филм делују унутрашњом  
логиком – светом мисли, схватања, и осећања; они прате унутрашњу логику представа које се  
развијају (код ученика), а та утрашња логика условљена је оном везом коју установљавају дела 
између свог света и  спољашњег света. 
Набројане активности треба да уведу ученика у самосталан рад. Дете мора да дорасте до литерарног 
стваралаштва: накупљеним искуством, степеном владања речима, развојем  личног унутрашњег света.
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.Усмено  изражавање треба да буде увод у  писано. Сви знамо колико је писање састава тежак 
задатак за ученике. Данас све чешће увиђамо изразиту разлику у вештини усменог и писменог 
изражавања ученика. Још једна илустрација актуелности овог текста: 
Усмена реч је увек разумљива детету; она настаје из живе комуникације с другим људима. Она је 
потпуно природна реакција, одговор детета на оно што се дешава око њега  и што га дотиче. При 
преласку на писану реч, много апстрактнију и формалну, дете често не разуме зашто треба да 
пише. Оно нема унутрашњу потребу за писањем.
Теме које се нуде ученицима често су отежавајућа околност у изражавању писаним путем. Они 
често немају о њима шта да кажу. Виготски примећује:
Посебно се то види у оним случајевима када дете пише на задате теме у школи. У старој школи 
је развој литерарног стваралаштва ученика изгледао углавном тако што је учитељ задавао тему за 
састав, а пред децом је био задатак да напишу тај састав тако што ће што више приближити своју реч 
литерарној речи одраслих или стилу књига које су читали. Те теме су остајале туђе схватању ученика, 
нису се дотицале њихове маште и емоција. Деци нису показивали примере како треба писати.
Најважнија вештина учитеља у  изучавању језика – каже Толстој –са циљем да деца науче да пишу, 
састоји се... не толико у задавању, колико у пружању великог избора у одређивању размера састава, у 
приказивању начина рада. Ученици нису схватали главно, зашто да пишу, шта је то добро у томе што ће 
написати? Нису схватили уметност – лепоту изражавања живота речима и привлачност те уметности.
Циљ наставе матерњег језика, и тада и сада, је универзалан: аутентичан и уверљив дечји језички 
израз, разноврстан дечји језик (који уопште не личи на литерарни шаблон одраслих; права 
емоционалност и конкретна сликовитост тих прича). 
И зато је избор теме један од најважнијих проблема наставе матерњег језика. Сматрам да се и тада, а 
нажалост и сада, запоставља врло важан други аспект у развоју културе изражавања, различити облици 
и стилови изражавања. Писање на тему која је ученику  разумљива, која га узбуђује и која га подстиче 
да речима изрази свој унутрашњи свет, подразумева васпитавање изражавања мисли и осећања.
Васпитавати писца значи развијати у ученику јако интересовање према животу који га окружује. 
Ученици треба да осете смисао писања и да развију потребу за писањем. Толстој (на кога се 
Виготски позива) сматра  да њихове радове треба тумачити према према уметничкој обради теме 
– према механизму дела, а не садржају, обиму, ортографији, форми или језику. У деци то побуђује 
потребу за изражавањем сопственог искуства и односа према свету. У том контексту, теме за 
претходне задатке треба формулисати заједно са ученицима. 
Синкретизам дечјег стваралаштва подразумева да оно још није строго издиференцирано по 
различитим облицима уметности. Код деце синкретизам има још шири обим – спајање различитих 
уметности у један целовит рад. Корен синкретизма је игра, мање или више одвојен самосталан 
облик дечјег стваралаштва, као припремни степен његовог уметничког изражавања. 
Дете ствара у једном даху... јер то потиче из јаке потребе и омогућава му брзо и коначно пражњење 
осећања (веза са личним доживљајем детета). Он продубљује, шири, прочишћава емоционални 
живот детета... и усмерава га ка навици овладавања људском речи, тим најтананијим и сложеним 
оруђем формирања и преношења људске мисли, људских осећања, људског унутрашњег света.
У игри није најважније задовољство, већ је смисао игре развој свих снага и задатака детета. У том 
циљу се деци дају одређени задаци и теме, нуди им се низ утисака – музичких, сликарских, узетих 
из стварности и сл. како би код њих изазвали литерарно стваралаштво.
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Summary

The teaching model we are hereby offering is based on L.S. Vigotsky’s point of view presented in Child’s Imagination and Creativity. 
We were trying to provoke a dialogue between theory and its implementation, reproduction and creativity, past (seen as a function of 
memory) and the future (as a combinatory fantasy) i.e. reality and imagination. 
We proposed a set of language teaching activities, using masterpieces from various forms of art, to support the syncretism of children’s 
games and imagination (seen as the basic life function, not as fun).
Emphasizing the importance of choosing a theme for literary composition, or any other way of expression, we suggested that students 
should take part in listing and formulating themes, to enable them to easily express their authentic inner needs, thoughts and feelings. 
In our opinion, the objective of the teaching process is to cherish and develop authentic student’s expression and diversified percep-
tion. We should enable them to collect different experiences in order to enrich their inner world, so that they would feel the need to 
express themselves.

Keywords: imagination, game, syncretism of the child’s world, choosing a theme, authentic expression  
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Из тих разлога предлажем да се на овом часу користе: слике, текст, филм, музика...  Раније дате 
задатке ученици могу остварити кроз драматизацију, ликовни израз као подстицај за вербално 
изражавање, стрип, причу у сликама, литерарни састав... 
Најбољи стимуланс дечјег стваралаштва је таква организација живота деце која ствара потребу и 
могућност дечјег стваралаштва.
Дакле, и кроз наставу треба да негујемо аутентичност и разноврсност перцепције и изражавања 
ученика; да му омогућимо разноврсна искуства из свих наставних области; да му помогнемо да  
упозна и овлада језиком науке и уметности. Кроз организацију наставе треба да му омогућимо 
развој личног унутрашњег света,  како би осетио потребу да пише и тиме остварио једини смисао 
писања, те стварања, уопште.
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SUMMARY

After the fall of Bulgaria under Turkish 
yoke in 1396 the rich cultural traditions 
were interrupted. Education in subjugated 
Bulgaria became active only during the 
time of the Bulgarian Revival, after the mid 
1700 and the beginning of the 19th century. 
Besides the Bulgarian enlighteners credit 
should be given to a number of foreign 
educators, among which many Serbian 
teachers. 
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The relations between the Bulgarian and Serbian participants in the struggle for independence and in the 
fields of culture and enlightenment were always very strong, particularly in the 19th century. Bulgarian 
volunteers took part in the Serbian uprisings in 1804 and 1815 in the fight against the oppressor. The ideas 
of the famous Serbian cultural activist Dositei Obradovich (1743-1811) about spiritual freedom and moral 
perfection were spread among the Bulgarian revivalist fighting for national and cultural identity. Of no 
less importance for the development of the friendly relations were also the ideas of the Serbian statesman 
Iliya Garashanin (1812-1874) in his book “Nachertanje” (1844), that the Bulgarians are a natural ally and 
“the main branch of the Slavs in Turkey”.

A number of foreigners settled in Bulgaria in the 19th century, and together with the Bulgarian enlighteners 
became teachers in the newly established lay schools in the country. Among them there were Serbs who 
had a significant influence on the progressive changes in the education system. The Serbian teachers came 
to Bulgaria invited mainly by the Bulgarian municipalities and the Bulgarian enlighteners. Some of them 
had acquired special pedagogical qualifications while others had finished high schools and had worked 
as teachers in Serbian schools. There is proof about the presence of about 30 Serbian teachers in almost 
all regions of present day Bulgaria (Vidin, Sofia, Shumen, Ruse, Kazanlak, Kyustendil, Stara Zagora, 
Silistra, Belogradchik, etc.) till the end of the 19th century.

One of the first Serbian enlighteners who took part in the educational work in Bulgaria was Sima 
Milutinovich Sarailiya (1791-1847). Milutinovich finished secondary school in Zemun and high school 
in Sremski Karlovtsi. In 1809 he worked as a scribbler and later as the manager of the office of the 
Reconstruction Council of Serbia, founded after the First Serbian uprising in 1804. From 1813 on he 
was a teacher in “velika škola” (Great school) in Belgrade where he taught General History, Arithmetic 
and German Language. In 1815 he decided to go to Bessarabia (present day Moldova) in a boat along 
the Danube in order to visit his parents who had emigrated there. For unknown reasons he found himself 
in Vidin in subjugated Bulgaria, where he founded a school. It was fashioned after the schools in Serbia 
where he had studied and worked. There are scant data about the school but it is known that the lessons 
were in Serbian and Greek. There is no information about the organization and methods of teaching. 
The experience he had acquired in the famous at the time “Velika škola” school in Belgrade is a reason 
enough to note his high professional erudition. After two years of teaching Milutinovich was arrested by 
the Turkish authorities for complicity with Greek freedom fighters. After the intervention of the Austrian 
consul he was released and returned to Belgrade. 

Sima Milutinovich was a supporter of the reformation ideas of Dimitar (Dositei) Obradovich and Vuk 
Karadzich – one of the main figures of the Serbian Revival. Under their influence he dedicated his life 
to preserving the national cultures of the subjugated Slavonic peoples. He set about collecting Bulgarian 
folk songs and fairy tales as well as works on the life and folklore of the Bulgarians. In 1826 Milutinovich 
published in Leipzig the book Serbianka in which he describes the participation of Bulgarian freedom 
fighters in the First Serbian uprising. He also published the first Bulgarian fairy tale in that book. As an 
enlightener and a champion of the Slavonic culture Milutinovich was one of the first disseminators among 
the Bulgarian people of the ideas of enlightenment and education of the Serbian revivalists D. Obradovich 
and V. Karadzich. 

Another champion of the establishment of the Bulgarian lay school, of the creation of the New Bulgarian 
language and printing was Konstantin Ognyanovich. He was born in the town of Panchevo in 1798 and 
finished his primary education there and then continued his studies in Voivodina. According to Bulgarian 
sources he studied theology in Belgrade and in Bucharest. He arrived in Bulgaria in 1821 to work as a 
teacher in Vudin. Next year he moved to Vratza where he was a teacher until 1828. In 1822 he established 
one of the first lay public schools. Up to that time education was carried out in the so-called “cell schools”, 



58 59ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

located mainly in churches and monasteries and the curriculum had church-religious content and was 
carried out in Church-Slavonic language. Education in Ognayanovich’s school was in spoken Bulgarian. 
The curriculum imposed by Ognyanivich corresponds to the spirit of the Enlightenment pedagogy and is 
in a unison with the revival strives of the Bulgarian people. Although we have no concrete information 
about the organization, curriculum and methods of teaching we can appreciate the high innovative level 
of Ognyanovich as a teacher from the publication Success of Enlightenment in Vratza (in the Bulgarian 
newspaper Tzarigradski vestnik from 1851) which notes: “even now they are still praising Mr. Ognyanovich, 
who was a teacher here thirty years ago. …The people of Vratza have not had a worthy teacher since 
Ognyanovich left.”

During his stay in Vratza he began his literary work. Here he wrote his book The Life of Holy Alexey – a Man 
of God in which he stated his pedagogical ideas with a revival and enlightenment character. Although on the 
surface he adheres to the medieval concepts of education as a unity of the seven free arts (grammar, rhetoric, 
dialectics, arithmetic, geometry, music and astronomy) It is Obvious that Ognyanovich recommended that 
education should develop students’ thought processes, something that is inherent to humanistic pedagogy. 
In his work he pointed out the importance of studying grammar, poetry and other arts.

In his Life he also deals with what a teacher should be like – wise, famous, with a high morality; he should 
love his students. Ognyanovich supported the idea of the necessity for moral and ethical education along 
with acquiring knowledge. He also drew attention to a number important problems at the time, like the 
reasons for people’s illiteracy and the backwardness of the Bulgarian people, upbringing and patriotism, 
the role of parents in education, the necessity of physical education, the role of the mother in the children’s 
upbringing and so on. It is interesting to note that in 1839 the famous Bulgarian painter Zahariy Zograph 
wrote a letter to the revivalist Neofit Rilski advising him to get acquainted with Ognyanovich’s work.

Konstantin Ognyanovich is also the author of Calendar of the Year 1843 published in 1500 copies, Funny 
Book of the Year 1843 (published in Paris in 1844) and An ABC Book or Premier for Children (1845) 
that has not been preserved. In Calendar of the Year 1843 he published some of his poems, moralizing 
stories, myths from Ancient Persia and Ancient Greece. In the re-printed (because of its great success) in 
1845 Funny Book of the Year 1843 besides the church calendar were published philosophical discussions, 
poems, edifying stories and wise advices. Although Ognyanovich’s works lack theoretical argumentation 
and scientific interpretation of the educational problems their importance for the Bulgarian pedagogical 
thought is doubtless. The poems in Bulgarian are some of first of this genre in Bulgaria.

What Konstantin Ognyanovich did was highly appreciated by his contemporaries. In the Bulgarian 
enlightener Iliya R. Blaskov’s book Memoirs Ognyanovich was called “… a zealous good wisher to his 
fellow tribesmen – the Bulgarians…”.Telling about his misadventures as a teacher Il. Blaskov described 
in his memoirs the reaction of the ordinary people after reading The Life of Holy Alexey – a Man of 
God: “…How many women, elderly people have started crying after reading this book, even schoolgirls 
and I myself have shed some tears!” The famous Bulgarian enlightener Todor Shishkov (1833-1896) 
places Konstantin Ognyanovich’s name along with the names of some of the most famous educationalists 
like Sofroniy Vrachanski, Neofit Bozveli, Konstantin Fotinov, Neofit Rilski, Sava Dobroplodni and Vasil 
Aprilov.

One of the most famous Serbian enlighteners in Bulgaria was Milan David Rashich. He was born in Zemun 
in 1825, but according to some sources he was born in Novi Sad (Djordje Ignatovich). Milan Rashich 
graduated as a pedagogue in Belgrade and Vienna, after which he took part in the Hungarian Revolution 
of 1848. After the defeat of the uprising he was forced to emigrate and invited by Sava Dobroplodni in 
1850 he settled in Shumen as a teacher. He had the best qualifications as a teacher compared to the rest 
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of his colleagues and in 1852 he was appointed as the manager of the schools in Shumen. On his demand 
there were many changes in the school curricula and syllabuses by “… moving the more difficult and more 
abstract subjects to the higher grades”. On his suggestion Latin and German languages became part of 
the curriculum.  Among the changes was taking into consideration the age peculiarities in the fine arts 
education. According to him children’s upbringing should begin at the earliest age “even before children 
are physically and spiritually strong enough.” Rashich had a particular attitude to the cultural heritage, 
educational system and teaching methods of Ancient Rome and the Italian Renaissance. Being a supporter 
of the humanitarian education his advice was to acquaint students with “the old Romans’ wisdom” and the 
works of the world culture and art. Milan Rashich was among the main organizers of cultural happenings 
in Shumen. He was the founder of “The Noble Slavic-Bulgarian Society” whose main goal was to turn 
Shumen class school into an all-Bulgarian high school. His idea failed because the Turkish authorities did 
not give their consent and also because if the events connected with the Crimean War. 

In Shumen Rashich translated from French in Serbian some of the works of world-famous writers, among 
which was Dumas’ novel The Count of Monte Cristo. In the books published by him in Bulgarian Lover 
of the Bulgarian Enlightenment (Zemun, 1850), Slavonic-Bulgarian Popular Calendar (Vienna, 1856) 
and in a number of articles he pointed out problems connected with the role of teachers and the school in 
young people’s upbringing and development. 

Alexandra Petrovich Indjich (Meisner) was the first Serbian woman-teacher in Bulgaria, who took part 
in the cultural enlightenment activities and helped the freedom fighters. Alexandra Indjich was born in 
NoviSad in 1836 to the family of the well educated painter-iconographer Matiya Indjic. After finishing 
high school she felt unsatisfied with the knowledge she had got and took private lessons, learning German, 
Latin, Greek and Hungarian. It becomes evident from her memoirs that she planned on becoming a teacher 
but decided afterwards to become a nun, instead. Her encounter with the famous Bulgarian revolutionary 
Gueorgi Sava Rakovski made her change her mind. The reason was the letter sent by Sava Dobroplodni 
- the headmaster of the high school in Shumen to the famous Serbian publicist Danilo Medakovich. In 
he asked him to recommend a Serbian woman-teacher for the position of the headmistress of the all-girl 
high school in Shumen. Rakovski, who at that timewas an emigrant in Novi Sad and knew Medakovich 
managed to persuade Alexandara to give up her idea of becoming a nun and dedicated herself to teaching 
in subjugated Bulgaria. Overcoming a number of obstacles while travelling to Bulgaria in 1856, Indjich 
arrived in Shumen and became the headmistress of the First all-girl school in Bulgaria and at the same 
time taught in the school. 

When she came to the All-girl school Indjich realized that only the children of the well-off people from 
Shumen would study there and opposed this idea. As a result children from poorer families were enrolled in 
the school. Instead of Drawing students in the all-girl school had Handiwork as one of the subjects, taught 
by Indjich herself. She was very active in the sphere of culture and education and her work was highly 
appreciated by the populace in Shumen. Along with that she joined the struggle for church independence. 
In 1857 she married the Czech emigrant Joseph Meisner, who was a teacher at the all-male school in 
Shumen. Joseph Meisner (1828-1894) was the first painter-teacher in Drawing in Bulgaria. He graduated 
from the Fine  Arts College in Prague and then from Fine Arts Academy in Vienna. After the defeat of 
the Prague uprising he emigrated to Serbia and lived for a while in Belgrade. At the beginning of 1856 he 
settled in Shumen where he was active in the field of culture and education. He was known by the name 
Josif Milanovich or “the Serb Milanovich”. Being a very good painter he made teaching aids (drawings, 
graphics, visual tables and so on) needed for the lesson. He was the director and scenographer of the first 
theatrical performance in Bulgaria.
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From 1860 to 1862 the Meisners lived in Plovdiv, where to avoid being persecuted by the Turkish 
authorities for their participation in the struggle for independence, they became American citizens. They 
tried to get back to Shumen later but the authorities would not let them and for some time they were 
teachers in Tulcea (now Rumania).In 1864 Alexandra Indjich and Joseph Meisner returned to Belgrade, 
where Meisner worked as a clerk in the French ship company. On the prince of Serbia’s recommendation 
he was sent as an interpreter to London for one year, together with his wife. Returning to Belgrade in 
1866 they worked as teachers. Joseph meisner was also one of the founders and long time manager of the 
Belgrade national library. Alexandra and Joseph Meisner renewed their connections with the Bulgarian 
emigrants in Serbia, helping them financially and politically. During the Serbo-Turkish war Alexandra 
Meisner founded in Belgrade a Bulgarian Women’s Society, which took care of wounded soldiers. After a 
written request for the bishop of Turnovo and a group of Bulgarian emigrants in Serbia Alexandra Meisner 
became a guardian of all Bulgarian youths studying in Belgrade at that time. On her recommendation 
Stoyanka Zlatareva from Shumen was invited to be educated as a teacher in Belgrade so that on her 
return to Shumen she could teach in the all-girl school. There is a letter to the minister of education Philip 
Hristich with a request for an allowance for Stoyanka Zaharieava kept in the archive of the Meisners. In 
the following years the Meisners (including their son Ventseslav) got many letters from Bulgaria to invite 
them as teachers in Plovdiv, Shumen, Razgrad but for different reasons their return failed. The participation 
of Alexandra Meisner in the education deed and the struggle for liberation was highly appreciated by the 
Central Bulgarian Voluntary Society in Bucharest even before the Liberation in 1878 for which she got a 
Diploma of gratitude. After the Liberation, with a decision of the Sixth Ordinary National Assembly from 
November, 22, 1891 she was awarded an annual pension. In 1897 Alexandra Meisner wrote memoirs, 
which after her death in 1903 were kept by her grandson Joseph Meisner, who was a sculptor in Belgrade. 
These memoirs along with other valuable archive documents and correspondence of the Meisners are kept 
in the Belgrade national library.

Another Serbian woman who took part in the education deed in Bulgaria was Rahil Barak-Dushkova, 
who was born in Sremska Mitrovitza in 1845. Together with her sister Milena she was sent by the Serbian 
Patriarchate to study in an all-girl school in Karlovats. A request from Sava Filaretov the manager of the 
schools in Sofia, sent with a special letter to the Serbian Ministry of Education stated the need of a teacher 
in the all-girl school in Sofia, built with a donation made by the Bulgarian Dimitar Traikov. Her arrival in 
Sofia was noted in the Bulgarian newspaper Tzarigradski vestnik (from January 1861). It said: “Not long 
ago a teacher for the all-girl school arrived in our town. Her name is Rahilya Barak, a girl of Austrian 
Orthodox Serbs, who has a certificate showing she has finished a high school. Besides being well-versed 
she can cut and sew all kinds of women’s clothes of canvass, silk, as well as adore them with beads; she 
can also knit. We are glad to say that she will teach all the girls natural sciences.”  

In 1863 Rahil Barak moved to Kyustendil and where she remained for three years. Then she went to 
Pazardjik where her sister Milena had started work as a teacher. In 1866 Milena moved to Kazanlak and 
Rahil to Kalofer. During a vist to her sister in Kazanlak Rahil met the teacher Dimitar Dushanov and soon 
married him. In Kazanlak she was appointed the headmistress of the all-girl school, where she founded a 
women’s society (A Women’s Society for Educating the Fair Sex) and did a lot in the field of culture. In 
1869 and her husband moved to Haskovo where they taught for a short time, after which they returned to 
Kazanlak, where Rahil became the headmistress of the all-girl school again.  From 1875 to 1879 she was 
a teacher in Pleven and after the liberation until her death (1887) she lived in Plovdiv. 

Wherever she taught Rahil Barak left a brilliant trail with educational and cultural activities. As a pedagogue 
she defended the ideas of moral upbringing, not only in the educational processes, but in the family as 
well. Besides teaching general subjects and handiwork, she also organized celebrations and theatrical 
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performances, which were favourably noted in the press. She also translated from Serbian into Bulgarian 
a number of books among which was Transfer of Wisdom or a Collection of Philosophical Thoughts and 
the Science of Children’s Upbringing and the Newly Wed, where some of the first knowledge and advice 
on upbringing in Bulgaria were published. This translation was published by the famous Bulgarian writer 
P.R. Slaveikov in Constantinople in 1869. Together with Alexandra Indjich she was among the most 
famous figures in the field of girls’ education before the Liberation. 
The information about the teacher Anna Predich – Radoslavova is too scant concerning the time and pace 
of her birth. Documents state that she was a Serb by nationality and in 1871 she was “the head teacher” 
in the all-girl school in Targivishte (it was named Eskidjumaya at that time). Anna Predich arrived in 
Bulgaria with her two sons – Nikola and Milan and her daughter Militza (her husband had died). The 
municipality archives from 1871 state that “…teacher Anna Predich’s annual salary is 30 Turkish liras 
and also a house to live in.” 
Due to her professional erudition Predich made some improvements in the organization of the education, 
bought new books with municipality money, visual aids and textbooks, introduced new subjects (French 
language), taught handiwork and household work. After lessons she organized courses in sewing, 
handiwork and household work for the sisters and mothers of her students. 
In Targovishte Anna Predich met Mikhail Radoslavov, who was the head teacher at the all-male school 
in Targovishte and a year later they got engaged. Mikhail Radoslavov was one of the freedom fighters. 
He was appointed as the chairman if the secret revolutionary committee in the town and Anna Predich 
took active part in the organization. For his activity Radoslavov was arrested and sent into exile in the 
Asian part of the Ottoman Empire. Shaken by the fate of her fiancée Anna Predich wrote a poem about her 
beloved, which the people in the town made into a folk song and started singing it at feasts and working-
bees. In 1874 Predich moved to Lovech, where she taught in the all-girl school and looked after her 
fiancee’s father. As in Targovishte here too she took part in the revolutionary movement. There are data 
about the fact that she sewed the flag for the local revolutionary committee. After the defeat of the April 
Uprising from 1876 she raised money to help the families of the freedom fighters. After the Liberation 
Mikhail Radoslavov returned to Lovech and they got married. Anna Predich worked as a teacher until her 
death in 1892. The grateful populace of Lovech buried her in the yard of one of the churches in the town 
beside some of the Bulgarian revolutionaries – freedom fighters. 
Before and after the Liberation of Bulgaria a number of other Serbian teachers who had a considerable 
contribution to the development of education in Bulgaria worked too. Unfortunately data about them are 
rather scant. Among them were: Gueorgi Bozhilovich – who taught in the School in Koprivshtitsa (during 
the period 1849-1851); Gyoka Daskala – in Ruse (1853-1858); Vasiliy Ivanovich – in Vidin (circa 1840); 
Radovan Kalinovich – taught drawing in Varna, Sliven and Shumen (1888-1893); Andrea Kivacha – 
taught Latin in Plovdiv, circa 1850; Stefan Kovachevich – in the Secondary school in Lovech, after which 
he was for a shirt time the prelate of the Bulgarian church in Constantinople; Lyubomir “ the Serb” – in 
the class schools in Stara Zagora and Sliven before the Liberation; Ivan Neshkovich – taught in South-
west Bulgaria (1847-1869); Pavle “the Serb” – taught in the Secondary school in Kyustendil (after 1842); 
Nikola Pashich – taught in the Vovational school in Knyazhevo, near Sofia (after 1883); Ivan Pavlovich 
– taught in South-west Bulgaria (before 1878); Dimitrie Popovich – taught in Belogradchik circa 1840s; 
Ekaterina Radoslavlevich – in Vratza (1869-1871); Stefan Radoslavlevich – in Vidin, in the all-male 
High school (1883-1885 and 1888-1889).There are some written documents concerning the history of 
Serbian-Bulgarian relations in the field of education with invitations to famous Serbian educationalists to 
teach in Bulgaria, which for different reasons failed. An example of this is the invitation to Vuk Karadzich 
in 1817, which was sent by a letter to the famous Serbian man of letters Dimitriy Frushich. Bulgarian 
written sources state that invitations were sent to Maria Milutinovich wife of Sima Milutinovich) and the 
poetess Militza Stoyadinovich. This written correspondence gives us a clearer idea about the relations and 
cooperation between Serbian and Bulgarian people in the 19th century. 
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Резюме

След падането на България под турско робство през 1396 г. богатите културни и образователни традиции са прекъсна-
ти. Образованието в поробена България става активно едва през времето на Българското Възраждане, след средата на 
18 и началото на 19 век. Освен българските просветители, в образованието участват редица чуждестранни преподава-
тели, сред които много сръбски учители.

Ключови думи: образование, учител, училище, възпитатели, педагогика
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УТИЦАЈ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА НА ФОРМИРАЊЕ 
ИДЕНТИТЕТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
EFFECT OF ARTISTIC CREATIVITY IN FORMATION CHILDRENS AND YOUNG PEOPLE IDENTITY

Милица Војводић, докторанд
Докторске студије Методике наставе
Филозофски факултет, Нови Сад
Ментор: др Сања Филиповић 

РЕЗИМЕ

Савремено друштво веома је заинтересовано за питања 
личног односно персоналног идентитета. Приметан је 
амбивалентан став који се  заузима по овом питању – 
с једне стране негују се униформност и конформизам 
што доводи до опште кризе личног идентитета, док се с 
друге стране инсистира на важности појединца и њего-
ве свести о сопственом „ја“. Културни оквири у којима 
појединац расте и сазрева представљају кључан фактор 
у изградњи његовог идентитета. Уколико друштво негује 
климу која деблокира стваралачке потенцијале, стварају 
се услови за формирање самосвесних и продуктивних 
појединаца. Уметност, као врхунски израз стваралашт-
ва, најмање је подложна деперсонализацији и нуди из-
узетне могућности на пољу развоја личног идентитета. 
Неговање стваралачког мишљења и креативних способ-
ности посебно је важно у дечјем добу. Дечје ликовно 
стваралаштво најпотуније обезбеђује развој стварала-
штва као става личности. Ликовно васпитање је област 
образовања која пружа највише могућности за развој 
стваралаштва, неговање уметничких потреба и усвајање 
естетских вредности, а тиме и еманципацију личности 
детета и адекватан развој његовог идентитета.

Кључне речи: лични идентитет, уметност, дечје 
ликовно стваралаштво, ликовна култура

Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, 
крај 20 — почетак 21. века

UDK   73/76.03:159.923.2
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Појам и дефиниција идентитета

Својом сложеношћу појам идентитет вековима интригира човека. Подручје које захвата је 
предмет интересовања различитих научних дисциплина – социологије, психологије, филозофије, 
антропологије, историје итд. У складу са интердисциплинарним приступом који се примењује 
у проучавању овог конструкта настало је мноштво различитих становишта и методолошки 
утемељених позиција. Покушаћемо да дамо неке основне одреднице овог феномена.
Иако термин идентитет води порекло још од старогрчких мислилаца, тек му у 17. и 18. веку 
емпиристи Џон Лок (John Locke) и Дејвид Хјум (David Hume) дају значење блиско данашњем. 
Но, све до средине 20. века овај појам остаје у оквирима филозофије. Психолог Ерик Ериксон 
(Erik Erikson) уводи га коначно у друштвене и хуманистичке науке. Од тада је овај појам 
доживео низ преображаја, а данас неки аутори чак упозоравају на немогућност постојања икакве 
општеприхваћене дефиниције.1 У најширим оквирима значење појма идентитет, од латинске 
речи identitas што значи истоветност, може се одредити као „однос по којем је неко биће, појава, 
својство једнако самом себи; кад свијест остаје у себи иста као јединствена цјелина у разноликости 
психичких увјета и ситуација.“2 По речима Д. Коковића, идентитет је израз укупног настојања да 
се појединци и друштво одреде. Он истовремено и идентифијкује и разликује, и потврђује и негира 
особине које одређују појединца или колектив.3 
Данас је овај појам присутан готово у свим областима људског деловања, те је његова валидност 
стављена под знак питања. Зашто је савремено друштво толико заинтересовано за ову 
проблематику? Одговор можда лежи у следећем: идентитет човека у модернизму био је постојан, 
али га је постмодерно друштво уздрмало и расцепкало.4 Масовно друштво, непрестане промене 
и друштвене флуидности онемогућавају формирање било каквог чвршћег идентитета појединца.5  
Многострукост и криза идентитета, тако карактеристична за наше доба, понукала је човека и 
друштво да се ухвате у коштац са постојећим проблемима. Међутим, налазимо се у парадоксалној 
ситуацији. Док, с једне стране, данашње друштво све више наглашава процес индивидуације 
и развоја свести о сопственом идентитету, с друге стране се негује стереотипно понашање и 
конформизам. Борба против опште деперсонализације не сме остати декларативна - трагање за 
аутентичним потенцијалима мора бити императив.

Лични идентитет и култура

Идентитет се испољава на различитим нивоима, па у литератури разликујемо лични и колективни. 
Примећујемо извесну „опседнутост“ савременог света појмом „ја“ и личним идентитетом. Није тешко 
уочити једну општу историјску тежњу [западног друштва] – тежњу за афирмацијом појединца која се 
јавила током 19. века у доба романтизма. Међутим, до правих померања дошло је 60-их година 20. века, 
када је и сам појам персонални идентитет доживео своју експанзију.6 Појединац се окреће себи, постаје 
одговоран за тражење сопственог идентитета постајући истовремено и снажнији и несигурнији. Јачање 
култа појединца можда јесте истакло човекову самосталност, али је и ослабило везе унутар група на 
различитим нивоима. Ипак, колико год истицали важност појединца, не можемо га дефинисати без група 
и колектива - „сав парадокс личног идентитета је у томе што се он изражава кроз припадност групама, 
па према томе, кроз преплитање колективних идентитета“ примећује К. Халперн (К. Halpern).7

1 Halpern, K. Treba li prestati da se govori o identitetu?, у: Identitet(i): pojedinac, grupa, društvо, ур. Halpern, K. i Ruano-Borbalan,  Ž. K. 
(2009), Beograd: Clio

2 Filipović, V. (1989) Filozofijski rječnik, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, стр. 136.

3 Koković, D. (2004) Sociologija umetnosti, Novi Sad: Akademija umetnosti 

4 Aleksander, V. (2007) Sociologija umetnosti: istraživanje lepih i popularnih formi, Beograd: Clio, стр. 34. 

5 Коковић, Д. (2005) Пукотине културе, Нови Сад: Прометеј, стр. 522.

6 Halpern, K.  нав. дело, стр. 23-24.

7 Исто, стр. 25. 
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Лични идентитет се може схватити као „доживљај сталности битних карактеристика властите 
личности заснован на континуитету циљева, намера и сећања, властитог понашања и односа других 
људи према (њему) нама“ или као „све оно што човек стварно јесте, било да је тога свестан или 
не.“1 Он је језгро наше личности која није просто дата појединцу – њу треба изборити и створити.2 
Тек кроз стварлачку делатност појединац може да постане личност, а култура му у томе мора и 
може помоћи. Култура, у свој својој сложености, детерминише и интегрише личност појединца,3 
те је један од кључних чинилаца у формирању човековог идентитета. Истинска култура захтева 
од човека да активно учествује у њеном креирању, буде продуктиван члан друштва, спреман да 
преузме иницијативу и одговорност за своје поступке и свој живот. Култура мора поседовати 
еманципаторска својства,4 али смо неретко сведоци потпуно супротних токова. Савремено друштво 
често обесхрабрује продуктивно критичко мишљење, па култура постаје само оно што се пасивно 
прихвата, а не и оно у чему се активно учествује. Човекови стваралачки потенцијали занемарени 
су и претворени у пуку борбу за егзистенцију. На овај начин у питање је доведена сама човекова 
суштина. Јер уколико му се одузме стваралачка бит, шта заправо остаје човеку?

Улога стваралаштва и уметности у формирању личног идентитета 
Неговање стваралаштва као става личности нуди се као једно од решења за свеприсутне проблеме 
дехуманизације и деперсонализације. Стваралаштво, као изворна делотворна снага у човеку,5 спречава 
да појединац „изгуби“ себе у свету масовности и униформности. Стваралаштво не дозвољава да 
дође до ишчезавања јединства и суштине човекове личности, али је за његово развијање неопходно 
да у друштву влада одговарајућа стваралачка клима. Сваки облик стварања захтева слободу, 
отвореност и супротстављање, те се чини да култура није уистину наклоњена стваралаштву на свим 
нивоима. Неретко је друштво заинтересовано само за оне облике стваралаштва и креативности који 
доносе напредак у производњи и омогућавају остваривање империјалистичких циљева.6 Тако она 
суштина стваралаштва, која као општељудска способност лежи у сваком човеку, остаје занемарена 
и скрајнута. Уколико жели да стаса у самосталну и свестрану индивидуу, појединац се у овој 
„борби“ мора ослонити на сопствене снаге – мора „изабрати“ да живи стваралачки.7 Средина му 
у овоме може помоћи или не, али он сам мора уложити напор како би изнеговао своје стваралачке 
потенцијале и формирао свој идентитет.
Иако се стваралаштво може испољити у веома различитим и специфичним активностима, 
уметност представља његов најпотпунији израз. Који год аспект у изучавању уметности 
прихватили – друштвени, психолошки, естетски или педагошки - у њеном средишту увек се 
налази човек и истинске људске вредности. Приближавање људи уметности и неговање њихових 
креативних способности на плану уметничког изражавања утиче на културну еманципацију, али 
и еманципацију целокупне човекове личности.8 Уметност обухвата целокупно човеково искуство, 
прожима читаво његово биће и омогућава му да себе и свет доживи на сасвим нов и неочекиван 
начин. Путем уметности могуће је развијати низ вредних особина, што може бити прилика за 
формирање самосвесних и стваралачки оријентисаних чланова друштва. У ери којој недостају 
основна хуманистичка начела она оплемењује пружајући човеку увид у саму суштину живота. 

1 Potkonjak, N. i Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija I, Beograd: ZUNS, стр. 254. 

2 Filipović, V. нав. дело, стр. 189.

3 Koković, D. (2004) нав. дело, стр. 88.

4 Коковић, Д. (2005) нав. дело 

5 Filipović, V. нав. дело, стр. 317.

6 Karlavaris, B. i Kraguljac, M. (1981) Razvijanje kreativnosti putem likovnog vaspitanja u osnovnoj školi, Beograd: Institut za pedagoška 
istraživanja i Prosveta

7 Majl, A. (1968) Kreativnost u nastavi, Sarajevо: „Svjetlost“, izdavačko preduzeće, стр. 41.

8 Karlavaris, B, Barat, A, Kamenov, E. (1988) Razvoj kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja, Beograd: 
Institut za pedagoška istraživanja
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Ликовно стваралаштво и формирање личног идентитета код деце и младих

С обзиром да уметност овако снажно утиче на друштвени и лични живот, али и  на формирање 
ставова и узора, њена улога у педагошкој теорији и васпитно-образовној пракси је изузетна.
Уколико желимо да дете израсте у сигурну и отворену особу, стваралаштво и креативност морају 
се неговати као став личности и део идентитета. Већина аутора слаже се да се свако дете рађа са 
креативним потенцијалима, а да од утицаја средине зависи хоће ли се они даље развијати или ће 
доћи до њиховог затварања. 
Развој личности детета може се пратити кроз развој различитих облика креативности, а посебно 
оних у области ликовног стваралаштва. Стваралачки израз, близак уметничком, је снажан 
индикатор дететове креативности, али и развоја у целости. Кроз ликовно изражавање јасно се 
манифестују креативни потенцијали детета, али и начин на који доживљава свет и себе у њему. 
Ова рана манифестација ликовних активности условљена је потребом детета да комуницира са 
својом околином  и изрази своју индивидуалност. Неговање креативности у домену ликовног 
стваралаштва обезбедиће креативан приступ детета осталим аспектима живота, те формирање 
стваралачке личности спремне да се суочи са променама.
Питањем креативности и личног развоја у области дечјег ликовног стваралаштва бавило се 
више страних и домаћих аутора. Међу најистакнутијим свакако су Р. Арнхајм (R. Arnheim) и В. 
Ловенфилд (V. Lowenfeld), а на њихов истраживачки рад ослонили су се и наши аутори попут Б. 
Карлавариса, Е. Каменова, В. Панића, С. Филиповић и др. На овом месту осврнућемо се на речи 
В. Панића који сматра да се уметничка креативност „издваја и развија паралелно са развојем и 
формирањем човековог 'ја', његове индивидуалности, свести о себи и својим способностима.“1 
Стваралаштво је, пак, за С. Филиповић најбоља вежба независности уколико се не лиши слободе и 
креативности као својих суштинских својстава. Kреативност се не може наметнути или захтевати 
од детета при ликовним активностима јер се то противи самој суштини стваралаштва. Дакле, детету 
се мора омогућити да несметано и слободно ствара уколико не желимо да израсте у несамосталну 
и несигурну особу.2  
Сва деца имају потребу да се ликовно изразе, и то раде са невероватним ентузијазмом. Овај 
ентузијазам потребно је што дуже одржати живим. Предшколски узраст сматра се златним добом 
дечјег стваралаштва и у том периоду ликовно изражавање има незаменљиву развојну функцију. 
Нажалост, како године одмичу, дететова урођена спонтаност и отвореност бледе. У школском 
узрасту долази до бројних промена, а ликовни израз детета може бити добар показатељ његових 
унутрашњих сукоба и трагања за сопственим вредностима. Овај период, ипак, не мора нужно значити 
пад креативних способности уколико се детету обезбеди довољно слободе да експериментише 
и пронађе себе. Ликовне активности могу имати изузетну важност и у периоду адолесценције, 
када млада особа најинтензивније трага за својим интересовањима и идентитетом. Уметност, као 
најпотпунији израз човековог бића, одговара природи деце и младих који имају потребу да кроз 
ликовни израз обликују своје мисли и емоције, те искажу себе. 

1 Panić, V. (1989) Psihološka istraživanja umetničkog stvaralaštva, Beograd: Naučna knjiga, стр. 27.

2 Филиповић, С. (2011) Методика ликовног васпитања и образовања, Београд: Универзитет уметности у Београду, Klett, стр. 37. 
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Улога наставе ликовне културе у формирању личног идентитета код деце и омладине 

Креативност и стваралачки однос својствени су свој деци, али малом броју одраслих. Сведоци смо 
да се дечја слобода и ширина трагања у већини случајева постепено губе. За последицу имамо свет 
препун ускогрудих анонимних појединаца који су некада поседовали урођену отвореност и имали 
потенцијала да израсту у целовите личности. Средина неретко фаворизује логичко мишљење и 
учење по моделу, док се дечје стваралачко мишљење и индивидуалност занемарују.
Које место заузима васпитно-образовни систем у процесу ометања или подстицања стваралачких 
потенцијала и еманципацији личности детата? Путем васпитања и образовања друштво систематски 
настоји да пренесе своју културу, те да код деце развија оне особине и интересовања које сматра 
пожељним. Поставља се питање које особине и интересовања школа заиста пропагира, а са 
којима то чини само декларативно. Од Декарта до наших дана егзистира гледиште да је развитак 
индивидуалности основни задатак за то обавезаних и одговорних институција и појединаца.1 
Ако узмемо у обзир да стваралаштво и креативност доприносе индивидуалности и да их треба 
неговати као став личности, онда се читав школски систем мора посветити њиховом развоју. По 
Б. Карлаварису „цео васпитни рад треба да се одвија у процесу ослобађања личности и развоја 
сопствене креативности, која није у служби ограничених интереса, већ у служби хуманости 
и стварног прогреса.“2 Зато је једно од централних педагошких питања како у току школовања 
неговати целовите потенцијале дететове личности и помоћи му да израсте у самосталног човека. 
Одговор на ово питање бар донекле може пружити настава ликовне културе.
Уметност је важно средство развоја личности и зато можемо говорити о васпитању путем уметности 
или о васпитању кроз уметност. Овом проблематиком бавило се више признатих аутора кроз векове. 
Посебну пажњу свакако захтева тзв. покрет за уметничко васпитање који се јавио на прелазу из 19. 
у 20. век као отпор интелектуалистички оријентисаној концепцији васпитања и образовања. Иако 
се не ради о целовитој теорији, већ о извесној тенденцији, овај покрет направио је важан искорак 
у схватању улоге уметности у процесу васпитања и формирања младог човека. Суштину човека 
траже у сфери доживљаја и осећања сматрајући да активно усвајање уметности покреће младог 
човека у тоталитету и омогућава му да се потпуније оствари.3 Међу поборницима оваквих идеја 
посебно се истиче Херберт Рид (Herbert Read) са својом теоријом естетског васпитања изнетој у 
књизи „Васпитање кроз уметност“ издатој 1958. године. Он предлаже да уметност постане главна 
окосница васпитања како би човек повратио изгубљени сензибилитет, машту и емоције.4 Од наших 
аутора својом инвентивношћу се посебно издваја Вићентије Ракић који је у својој докторској 
дисертацији „Васпитање игром и уметношћу“ још 1911. године покренуо низ питања. Он полази 
од оригиналне идеје да се у природи и човеку паралелно развијају две животне способности: 
способност за понављање и спосбност за промену. Снаге за понављање најчешће превладавају што 
доводи до укочености утврђених облика рада и мишљења, а уметност помаже да се овај несклад 
превазиђе. Уметност, код човека вежба снаге за промену, те омогућава детету да очува и развије 
своју природну пријемљивост, гипкост, независност и слободно расуђивање.5 

1 Драшковић, Б. (1998) Даровити и образовна одисеја: све је почело питањем: Менторски рад – да или не?, Београд: АБЦ 
Графика, стр. 7.

2 Karlavaris, B. i Kraguljac, M. нав. дело, стр. 9.

3  Према Gajić, O. Đ. (1999) Umetnost – moja izabrana stvarnost, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine

4 Read, H. (1958) Education through Art, London: Faber and Faber

5  Ракић, В. (1979) Васпитање игром и уметношћу, Параћин: Библиотека „Др Вићентије Ракић“
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Уместо закључка
Све наведене идеје и схватања слажу се у једном: васпитање путем уметности тежи васпитању целовите 
личности. Оно што свакако највише забрињава јесте актуелност ових питања која и данас море васпитно-
образовну теорију и праксу. Систем који потенцира успешност, брзину и логичко мишљење, најчешће не 
показује разумевање за уметничке предмете, па ни за наставу ликовне културе. Ако изузмемо предшколски 
период који обилује ликовним активностима, приметићемо да се време које им је посвећено током школовања 
видно смањује.Најкритичнију тачку представља доба адолесценције када млад човек интензивно трага 
за сопственим идентитетом. Баш у том периоду, када је потреба за обликовањем сопствених доживљаја, 
мисли и вредности најинтезивнија и освешћена,1 ликовне активости су маргинализоване.
Своју пуну вредност ликовно васпитање и образовање добија уз јасно дефинисане циљеве, 
адекватну организацију и правилно усмеравање које се одвија у афирмативним условима. Само 
у том случају ликовне активности могу допринети развоју стваралачке личности и правилном 
формирању идентитета. Основни циљ сваке хуманистички оријентисане концепције ликовног 
васпитања мора бити еманципација личности детета истиче Карлаварис у свим својим делима. 
Адекватна организација подразумева планско увођење деце у свет стваралаштва и уметности 
кроз практичан стваралачки рад и изучавање ликовне уметности тј. садржаја преузетих из теорије 
ликовне уметности, историје уметности и технологије ликовних материјала.2 Посебну пажњу 
треба усмерити на услове који ће обезбедити развој стваралаштва, а тиме и еманципације - посебна 
атмосфера, уважавање личности детета, богата и разноврсна чулна искуства, одговарајући прибор 
и материјал, личност васпитача (учитеља, предметног наставника), различити импулси.3 Стварање 
подразумева слободу, па је заправо најважније дете подржати у раду и помоћи му да се осећа 
неспутано и слободно да изрази сопствене емоције и идеје. У таквим околностима млади имају 
прилику да уметност одаберу као потребу и начин живота, и у себи остваре највише хумане 
вредности.4 На крају се морамо запитати колики је утицај наставе ликовне културе ако узмемо у 
обзир да се наведени циљеви често остварују само у оквиру овог наставног предмета. Ликовно 
васпитање и образовање омогућава деци свих узраста да истински проматрају себе и свет који 
их окружује, те да усвајају културне вредности, развијају уметничка интересовања и властити 
идентитет. Међутим, без холистичког приступа личности детета у свим васпитно-образовним 
активностима, овај утицај остаје ограничен и недовољан.

1  Gajić, O. Đ. нав. дело

2  Филиповић, С. нав. дело, стр. 17.

3  Karlavaris, B, Barat, A, Kamenov, E. нав. дело

4  Gajić, O. Đ. нав. дело
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Summary

The notion of identity has a complex and essential meaning for the development of the people and society. Modern society, 
relying on prosperity, is particularly interested in the development of personal identity. There is an ambivalent attitude of 
modern society towards this question – on the one hand, we have uniformity and conformity leading to the general crisis of 
personal identity, while on the other, there is an emphasis on the importance of each individual and the awareness of his own 
`I`. The determination and integrity of an individual is mostly defined by the cultural framework in which they develop and 
mature. Therefore, they constitute a key factor in the development of a person`s identity. If society pays attention to the creative 
atmosphere, which unblocks originative and creative potentials, the way is paved for creating self-conscious and productive 
individuals. Art, as a supreme expression of creativity, is least affected by depersonalization. It offers incredible possibilities in 
the field of personal identity development. Nurturing creative opinion and creative abilities is especially important in childhood, 
which is characterized by inbred openness and width of search. Children`s art fully develops creativity as a person`s attitude. 
If it is encouraged and not restricted, children sincerely present their entire personality through art. Art education is a field of 
education which offers the greatest opportunity for the development of creativity, nurturing and adopting aesthetic values, as 
well as for children`s personal emancipation and an adequate development of their identity.

Keywords: personal identity, art, children`s art, art classes
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РЕЗИМЕ

Рад представља преглед водећих савремених теорија о природи ликовног изражавања деце 
предшколског узраста, о развоју њихове креативности и неговању стваралачког потенцијала. 
Разматрају се импликације ових теорија на постављање циљева, планирање и реализацију 
активности којима се у предшколским установама негује и развија ликовни израз деце. Наводе 
се, затим, узроци опадања креативности на почетку систематског школовања деце и разлози због 
којих се предшколски узраст сматра „критичким периодом“ за развој стваралачких способности. 
Полазећи од тога да задатак васпитача не може бити само да креативност деце чувају у облику 
који је дат, представљени су начини на које се може плански утицати на развој стваралачког 
израза деце. Засновани на општим дидактичким принципима, предлози начела која су полазиште 
у овом процесу, уважавају природу и специфичност уметности и служе само као оријентир, не 
занемарујући значај стваралачког приступа васпитача. Улога васпитача је посебно представљена 
кроз један од његових главних задатака – мотивисање деце да истражују, слободно се изражавају, 
преузимају ризик и показују иницијативу.

Кључне речи: учење, игра, креативност, ликовно стваралаштво, истраживање, предшколско дете

ПРИСТУПИ И КОНЦЕПТИ У НЕГОВАЊУ ЛИКОВНОГ 
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Увод

Нема идеалног критеријума за тумачење дечјег рада, они су разноврсни и зависе од тога шта се, 
због чега и ко сагледава у дечјем ликовном раду. Најважнији задатак васпитача јесте да разуме 
велику разноликост и развије осетљивост за дечју ликовну експресију. Виктор Левенфелд, 1975.

Период детињства пре поласка у школу један је од најбурнијих периода развоја свих потенцијала 
детета, посебно стваралаштва, које има незаменљиву развојну функцију за читаву његову личност. 
Област „физичког сазнања”, стицања чулног искуства путем руковања стварима директно је 
повезана са различитим облицима дечјег изражавања. Гласови које дете производи су његове прве 
поруке свету у који улази, а шаре на листу папира – сведочанства о покушајима да се у постојеће 
стање унесу промене. Иако се и данас сматра да оно што дете чини без намере да нешто створи и што, 
чак и када представља новину, нема неку општију вредност (као, на пример, уметничко дело или 
неки проналазак), широко је прихваћено схватање да се у дечјој игри види прототип стваралаштва.
Бројни аутори говоре о игри као стваралачкој експресији, моделу способности комбинаторике, 
успостављању нових релација и креативном систематизовању искуства, одређујући стваралаштво 
као способност играња мисаоним елементима. Сматра се да је стваралаштво омогућено капацитетом 
за чуђење који се уочава у дечјој игри, из које се у току развоја диференцирају многе активности, 
посебно уметничке. Отуда се дечје стваралачко изражавање може дефинисати, пре свега, као игра 
медијима који се налазе у разним врстама уметности, што се, по својим мотивима и функцији, 
разликује од уметничких активности одраслих, иако у примењеним техникама и продуктима не 
мора бити битније разлике. Управо скромно искуство, сужен обим сазнатих чињеница (нарочито 
академског типа), чини да дете на стварима и појавама запажа оно што одрасли често и не примећују, 
што им промакне због већ уобличених формулативних појмова којима иду у сусрет стварности. 
Отуда се оно оријентише према спољашњем изгледу предмета и слободно успоставља асоцијације 
према произвољној сличности међу њима, што може изгледати врло оригинално. Неизграђеност 
шема и шаблона, сталних места и поштапалица, којима се иначе обилато служи већ помало 
окоштали и ригидни ум одраслог, омогућава детету да без тешкоћа успоставља асоцијативне везе, 
проналази необичне идеје и углове посматрања, запажа детаље који другима промакну. Све су то 
манифестације креативног понашања, иако дете није имало намеру да буде оригинално, флуентно 
или флексибилно.1

Окренуто првенствено процесу, а не продукту своје стваралачке активности, у напору да формулише 
и изрази сопствени однос према свету који га окружује, према другим људима и самом себи, а чинећи 
то на један сасвим неконвенционалан и у извесној мери егоцентричан начин, дете се разликује од 
одраслог уметника који свесно тежи продукту преко кога преноси своја осећања и замисли на друге. 
Док процес одраслог ствараоца пролази кроз доста одређене етапе – од замисли, трагања за путевима 
њеног остварења, избора међу њима, све до коначне реализације и оцене онога што је урађено – 
дете, нарочито млађе, прво је обузето самим процесом руковања неким материјалом, а замисао, као 
и одлука о томе шта рад представља, може да буде донесена на крају или да сасвим изостане. Када 
дете које је шарало на листу папира запитамо шта је нацртало, може се десити да нам једног дана 
дâ један, а сутрадан сасвим други одговор, што значи да је оно што је нашкрабало имало функцију 
„Роршархове мрље”. Дете најчешће нема критичан однос према ономе што је урадило, што се може 
објаснити недостатком критеријума, али и намере, да дође до неког резултата.2

1 Филиповић, С. (2011) Методика ликовног васпитања и образовања, Београд: Универзитет уметности и Издавачка кућа Клет

2 Филиповић, С. и Е. Каменов (2015) Мотивација за стваралачко изражавање на примеру ликовног васпитања, у: Холипри, Пирот: 
Висока школа за образовање васпитача



74 75ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Приступи и концепти у неговању ликовног изражавања предшколаца

Основна вредност дечјег изражавања (као и игре) је у његовој искрености, заснованости на 
унутрашњим потребама, немању циља ван самог процеса. Све то се нарушава и губи ако се ствара 
за друге, да би се њима прилагодило и допало, да би продукт стваралаштва за њих имао одређено 
значење. По томе се изражавање детета суштински разликује од изражавања одраслог уметника. 
Међутим, деци и уметницима је заједничко то што, више него остали људи, запажају сличности и везе 
међу предметима и појавама који на први поглед уопште не личе. Ову способност асоцијативности 
и мишљења деца испољавају нарочито у играма маште или играма улога, али она код веома малог 
броја људи остаје очувана до зрелости.1 Дечје стваралачко изражавање опада у оној мери у којој 
се даје приоритет извршним и имитативним активностима које се изводе по нацртима, моделима 
и упутствима наставника или васпитача, и код којих се одступање од онога што је задато вреднује 
као непослушност, неспособност и грешка. Ако се неки захтеви детету поставе  прерано, пре него 
што су сазрели сви услови да их прихвати и обавља на прикладан начин, може се код њега створити 
отпор и пореметити природан развојни ток, што ће довести до већег заостајања у развоју, него да се 
са тиме причекало неко време. Прихваћено је схватање да ће стваралаштво, уколико се не подржи 
и не развија на одређеном узрасту, већ се омета и гуши крутим и неодговарајућим поступцима, 
неповратно атрофирати и неће бити начина да се битније побољша. Због тога се предшколски 
узраст сматра за „критични период“ у даљем развоју стваралачких способности. Бројни су 
примери за тврдњу да је дете у овом узрасту радозналије, неконвенционалније и креативније од 
школског детета, што се објашњава системом школовања који негује конформизам и обесхрабрује 
стваралаштво. Опадање интересовања за стваралачко изражавање, што се запажа када деца пођу 
у школу, може првенствено да се објасни потцењивачким ставом који ова институција има према 
игри. На њу се гледа као на активност супротстављену учењу и као на показатељ незрелости, 
што доводи до њеног потискивања или потпуног одбацивања. Будући да представља њен облик и 
заснива се на истим мотивима, заједно са игром гаси се и дечје стваралачко изражавање. 

1 Левин, В. А. (1977) Воспитание творчества, Москва: Знание

Прародитељка, Лепенски вир, Србија, 
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Дечак, 4 годинe, Ја, цртеж 
оловком, 2003.
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Наведене чињенице о стваралачким капацитетима сваког предшколског детета утицале су да се 
створи читав мит о предшколском добу као „златном добу дечјег стваралаштва“ у коме је свако 
нефрустрирано дете слободни стваралац. О томе сведоче изложбе дечјих ликовних радова, који 
плене својом изражајношћу, непосредношћу, искреношћу и лепотом, као и улоге које деца остварују 
у филмовима, примери њиховог поетског израза и слично. Многа од тих достигнућа задовољавају 
високе уметничке критеријуме, упркос малом животном искуству и невештини својих аутора. Није, 
онда, тешко закључити да је креативност урођена особина која ће се најбоље очувати ако се деца 
препусте себи а одрасли (који су, по правилу, мање креативни) уздрже од мешања у њен развој.

Међутим, такав став је у супротности са свим досадашњим сазнањима о улози васпитања у дечјем 
развоју, а противрече му и нека искуства покушаја његове примене у пракси дечјих вртића. Ако 
се дубље проникне у суштину процеса дечјег стваралаштва и ако се, приликом његовог поређења 
са уметничком делатношћу одрасле особе узму у обзир специфичности деце, постаје јасно да се 
третирање креативности као урођеног потенцијала (који само треба очувати у оном виду какав 
се испољава у детињству) заснива на погрешним премисама. Поређење стваралачких особина 
детета и одраслог често зависи од тога како се оне дефинишу, као и од самог начина њиховог 
утврђивања. Тако, на пример, ако се игра узме као показатељ стваралачке способности, запазиће 
се опадање креативности са узрастом, али ако показатељ буде сналажење у проблемским, нарочито 
хипотетичним ситуацијама, резултат је обично другачији. Када се пореде дечји радови и дела 
одраслих уметника, треба имати на уму могућност испуштања из вида неких битних чињеница, 
што неминовно доводи до заблуде на коју је указано.  Пре свега, није коректно упоређивати неке 
манифестације деце и одраслих из којих се закључује о њиховој стваралачкој способности јер су им 
узроци различити. На пример, асоцијативност, односно способност успостављања неочекиваних 
и оригиналних асоцијација, може код детета више бити резултат неискуства, неизграђених шема 
за асимилацију стварности, него креативности као црте личности. Слично је и са продуктима 
њиховог ликовног изражавања који, упоређени са остварењима одраслих уметника, не морају 
да буду на нижем нивоу ни по каквом критеријуму, а понекад могу садржати и неке предности 
(искреност, непосредност, свежину и слично). Међутим, за схватање суштине дечјег стваралаштва 
није довољно позабавити се само његовим производима, него треба обратити пажњу и на процес 
њиховог настајања.

Дете се најчешће изражава без икаквих естетских амбиција, тако да оно што нацрта може, али и 
не мора да има уметничке вредности. Ми добијамо доста криву слику о овим вредностима када је 
градимо посећујући изложбе дечјих радова, јер су експонати на њима бирани према укусу одраслих, 
често врло пристрасно. А. В. Левин (1977) пореди ову ситуацију са случајем када уметник у 
природи нађе неки леп облик који је настао случајно, и када је могуће природу назвати уметником 
само метафорички. Тако се она очовечује, уноси се у њене творевине смисао којег није било. Тако 
и многи дечји радови настају као последице стихијског процеса који нема циља ван себе.1

Дакле, на дечје стваралаштво не треба гледати као на урођену особину која ће се развити сама од 
себе, као што ни задатак васпитања не може бити само да се она очува у оном облику у коме се 
испољава код предшколског детета. Организовани утицаји на дете су неопходан услов његовог 
успешног развоја, па од тога не може бити изузета ни креативност. Она представља општељудски 
потенцијал који треба подстицати и усмеравати на одговарајући начин (водећи рачуна да се не 
оштети и потисне), у складу са квантитативним и квалитативним променама које карактеришу 
дечји развој, као и са специфичностима карактеристичним за сваки узрасни период.

1 Левин, В. А. (1977) Воспитание творчества, Москва: Знание
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Специфични принципи од којих се полази у подстицању ликовног израза предшколске деце
Начела или принципи од којих се полази у васпитно-образовном раду имају задатак да допринесу 
ефикасности васпитно-образовног процеса и имају улогу оријентације, па самим тим не могу 
да замене стваралачки приступ васпитача у актуелној пракси која има и своје специфичности. 
Методика ликовног васпитања и образовања (како ликовног васпитања предшколске деце, тако 
и у настави ликовне културе) уважава и користи опште дидактичке принципе уз извесну прераду 
и прилагођавање специфичностима дате области. Као услов за холистички приступ ликовном 
васпитању и образовању издвајају се следећа начела: 
1. Квалитет и васпитна усмереност — васпитни рад увек има оријентацију и тежи ка неком 
идеалу, квалитету – то називамо циљем. Квалитетан циљ се не може остварити неквалитетним 
садржајима (темама), поступцима и односима. Поступци васпитача, као и садржаји (теме) 
и активности треба да буду у функцији развоја како ликовних способности, тако и личности у 
целини, што је дефинисано општим циљевима, као и специфичним циљевима ликовног васпитања 
предшколске деце.
2. Систематичност и поступност — ликовна активност је слободна, али васпитно-образовни 
рад и у овој области има своје циљеве и задатке. У ликовном раду стваралачка активност детета 
треба да буде свесна и дивергентна, уз одређени ниво спонтаности у процесу стварања, а не чисто 
репродуктивна. Систематичност подразумева артикулацију свих аспеката васпитно-образовног 
рада, посебно у мотивацији деце и усмерености више ка процесу, а мање ка продукту. Васпитач 
треба пажљиво да одреди ликовни проблем (од познатог ка непознатом, од реалног ка апстрактном, 
од ближег ка даљем, од простог ка сложеном...) уважавајући индивидуалне и узрасне могућности 
и интересовања деце. У току рада би требало да  континуирано да прати процес и резултате 
уз уважавање специфичности ликовног васпитања као система који је флексибилан, отворен, 
динамичан, дијалектичан. 
3. Индивидуализација (аутентичност) — индивидуализација и одмереност према узрасту 
подразумевају прилагођавање метода, облика рада, садржаја, активности и материјала, као и 
педагошких поступака индивидуалним особеностима и интересовањима сваког детета. Ликовни 
израз је условљен структуром сваке личности и он одражава ту личност. Васпитач у васпитно-
образовном раду мора да поштује индивидуалност детета и да шири и обогаћује његов ликовни 
сензибилитет уз уважавање индивидуалних специфичности и интересовања. Захтеви би требало 
да су из „зоне наредног развоја“, односно да стимулишу, (не да фрустрирају) напор детета у 
решавању проблема. Важно је уважити чињеницу да је ликовни развој код скоро све деце исти, али 
да је темпо и ниво њиховог развоја различит. 
4. Слобода ликовног изражавања — стваралаштво и слобода су синоними једног истог људског 
процеса. Ово начело треба схватити шире и обухватније, као развој индивидуалности деце, али не у 
смислу несистематичности, већ у оквирима законитости развоја креативности, где је мотивација и 
подстицање деце изузетно важно. Задатак васпитача јесте да подстиче слободни и креативни израз 
деце без наметања готових шема, шаблона и стереотипа, уз мотивацију  и уважавање како природе 
ликовне уметности, тако и индивидуалних специфичности и интересовања сваког детета.
5. Социјализација (интерактивност) — у ликовном стваралаштву социјализација подразумева 
споразумевање визуелним средствима, чиме се богати и култивише социо-емоционална сфера 
дететове личности. Тимски рад  посебно доприноси социјализацији, међусобном разумевању 
и поштовању особености и различитости. Задатак васпитача јесте да омогући детету да путем 
ликовног стваралаштва потврђује свој идентитет, стиче позитивну слику о себи  и поверење у 
своје способности, осамостаљује се, показује иницијативу, развија своју критичност, емпатију и 
толеранцију, и све то постиже сопственом активношћу.
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6. Свесност и активност (ангажованост) — у ликовном стваралаштву свесност и активност 
подразумевају активан однос према знањима и активностима, чиме се превазилази формалистички 
приступ механичког рада без разумевања садржаја, процеса и значења, вербална или визуелна 
презентација без образложења, као и неспособност да се оно што је усвојено примени у пракси. 
Васпитач може својим поступцима да онемогући да се активност и свесност детета у ликовном 
раду испоље ако намеће готове узоре и моделе или захтева иста решења од све деце. Дете тада 
механички прецртава, без свесне и стваралачке ангажованости. Неопходно је охрабрити дете да 
има активан однос према знањима и вештинама која стиче и да решава одређене ликовне проблеме, 
а не да буде само извршилац налога одраслог.
7. Очигледност и апстрактност — веома је важно у раду са децом омогућити богата чулна и 
сазнајна искуства. Ликовно стваралаштво је процес трансформације и преобликовања при 
чему важну улогу имају разне психичке операције. Дете се у почетку не ослања на непосредно 
посматрање, већ на оно што зна о неком појму, појави или предмету, доживљено сазнање, дакле на 
лично искуство и доживљај. За дете није од примарног значаја тзв. „објективна”, већ субјективна 
стварност, која је то постала јер је оно у њу унело своју интерпретацију околног света и сопствене 
неспутане маштарије, своје тежње, жеље, унутрашње конфликте, реакције и емоције, којих се 
не стиди и не скрива их. Ликовна уметност је по својој природи визуелна, па се и посматрање 
појава, ствари и процеса, развија очигледношћу, али је као услов за стваралаштво у ликовном 
раду неопходно развијати способност да се са конретног прелази на апстрактно мишљење, да се 
активира визуелно мишљење, односно машта и дивергентно, кративно мишљење.
8. Интердисциплинарност (интегралност, интегративност) — дете доживљава стварност 
интегрално, а не подељену на области, тако да и његови начини изражавања (говорно, драмско, 
ликовно, музичко) треба да представљају јединство искустава и доживљаја у односу на различите 
појмове и области. Интердисциплинарност омогућава трансфер знања из различитих области и 
интегралан начин доживљавања и разумевања света који окружује дете. Васпитач би требало да 
организује ликовне активности тако да се оне преплићу и повезују са осталим садржајима (посебно 
уметничким). Креативност, као битно обележје начина понашања, учења и изражавања, присутна 
је у свим областима, а њеном развоју нарочито погодују стваралачке активности, због чега је једна 
од могућих основа повезивање свих активности у процесу игре, учења и стварања.

Циљеви и активности у ликовном васпитању предшколске деце
Основни циљ ликовног васпитања и образовања јесте процес стицања ликовне културе која се 
огледа у развоју, подстицању и неговању креативности као компоненте личности, способности 
комуникације и стваралачког изражавања. Општи циљеви ликовног васпитања и образовања 
предшколске деце су: откривање, упознавање и потврђивање себе као слободног, стваралачког 
и креативног бића; самостално и слободно стварање и изражавање сопствених замисли, идеја и 
емоција ликовним средствима и медијима; усвајање основа ликовног језика, ликовних елемената 
и основних принципа компоновања; развој визуелне перцепције, као и тактилног опажања, 
кинестезије, покрета, геста, мимике; развој способности визуелног мишљења, односно стваралачке 
маште; развој дивергентног мишљења и креативности као квалитета личности; развијање и 
унапређивање различитих знања, вештина, ставова и способности кроз игру и стваралаштво; 
комуникација и успостављање односа кроз креативно изражавање; истраживање и упознавање 
изражајних могућности ликовних материјала и техника; развијање аутентичног ликовног израза; 
опажање, откривање, истраживање, упознавање и доживљавање естетских феномена у природи, 
урбаној средини, као и ликовном изразу одраслих стваралаца у делима ликовне уметности и 
народној традицији... 
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Стваралачке активности којима се покреће мотивација деце за стваралачко изражавање, узимају у 
обзир карактеристике и процесе утврђене у области креативног мишљења и понашања, развојне 
особине, потребе и могућности, зависно од узраста и специфичности изражавања мисли и осећања 
путем игре и уметничких медијума. Мотивацију за стваралачко изражавање омогућавају следеће 
активности:
• посматрање, опажање (видом, додиром) и именовање различитих линија, боја, текстура, светлина, 
облика и њихових просторних односа у природном и урбаном окружењу, у сопственим радовима 
и радовима других;
• коришћење различитих ликовних елемената и њихово комбиновање у ликовном раду;
• спонтано и слободно креирање у складу са сопственим доживљајем, сензибилитетом и 
могућностима, као и давање смисла и значења свом раду кроз вербални коментар; 
• упознавање изражајних могућности ликовних материјала, техника и алата за цртање, сликање, 
елементе графике, тродимензионално обликовање и мултимедију;
• истраживање и експериментисање различитим материјалима и техникама у свом раду;
• представљање различитих мотива из окружења кроз ликовни рад у складу са дететовим искуством 
и интересовањима на креативан и њему својствен начин;
• довршавање започетог цртежа кроз линију стимулус, формирање облика, као и давање вербалног 
коментара на продукт са одређеним контекстом;
• представљање различитих мотива на основу замишљања, маште и дивергентних, креативних 
приступа теми и мотиву рада;
• проналажење необичних, смешних, изузетних, парадоксалних детаља или углова посматрања на 
свакодневне догађаје и предмете који се добро познају; 
• одступање од постојећег и утврђеног и тежња за променама, подстицање мноштва ретких, необичних, 
различитих и оригиналних идеја, које се пореде, разматрају, систематизују, комбинују и мењају; 
• вежбе имагинације, замишљања, акције, уношење промена у постојећа стања, ситуације, 
облике, констелације елемената њиховим редефинисањем, реструктурирање, обртање редоследа, 
придавање нових значења, мењање интерпретације, контекста, сврхе, начина примене;
• уочавање и формулисање проблема, развијање опште стратегије проналажења разних решења 
и њиховог систематског проверавања и вредновања, мењање начина деловања, упознавање са 
оригиналним путевима трагања и решењима и необичним налазима; 
• посматрање, уочавање целине и детаља, упоређивање и анализа предмета и појава, поређење 
између онога што јесте и онога што је могуће, довршавање непотпуних целина на разне начине, 
фантастичне аналогије којима се свесно уносе промене у основне законитости које владају светом; 
• посматрање, опажање и доживљавање елемената уметничког дела, сопственог рада, радова 
других, као и продуката традиције и народног стваралаштва и њихова анализа у складу са личним 
виђењем и доживљајем.
• сусрети са уметницима, ствараоцима из разних области, нарочито из области културе, при чему 
деца не треба да буду само пасивни примаоци, већ да активно, равноправно и мотивисано учествују, 
тумаче остварења и доживљавају их на свој начин, прерађују их, допуњују и процењују.1

1  Филиповић, С и Е. Каменов (2015) Мотивација за стваралачко изражавање на примеру ликовног васпитања, у: Холипри, 
Пирот: Висока школа за образовање васпитача
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Начини остваривања постављених циљева, улога васпитача и организација физичке средине

Игра и стваралаштво су  природан начин комуникације и учења за предшколску децу. Она им помаже 
да мисле кроз идеје, да развију визуелну, просторну и тактилну свест, и развију истраживачке и 
манипулативне вештине. Кроз слободу игре, деца ће истраживати природне и вештачке материјале и 
имати могућности да експериментишу са бојама, облицима, шарама (патернима) и текстурама. Бити 
креативан подразумева креирање, стварање, иновације, затим, истраживање, преузимање ризика и 
експериментисање, долазак до нових идеја, решавање проблема и суочавање са неизвесношћу. 
Креативна игра не само да помаже јачање ових вештина, већ може помоћи у емотивном развоју, 
промовише естетску свест и начине за самоизражавања.
Деци је потребно охрабрење и подстицај од стране одраслог, како би могли да искажу своје идеје, 
да развију креативност и развијају оригиналност мисли и идеја. Њима је такође потребна прилика 
да истражују и размењују своје мисли, идеје и осећања кроз разне врсте визуелних уметности, 
музику, покрет, плес, драму и играње улога, активности у којима су охрабрени и подржани од 
одраслих. Одрасла особа треба да уважава и подстиче дечју природну радозналост и живописну 
машту. Потребно је помоћи им и охрабрити их да преузму ризик и да показују иницијативу. Такође, 
одрасли треба да прихвата дечје идеје и иницијативе које не морају бити нужно реализоване. Децу 
је потребно охрабрити да истражују своје идеје, пре него да репродукују туђе. Затим, треба их 
мотивисати их да посматрају, слушају и разговарају о својим искуствима, користећи одговарајући 
језик и научити их да цене свој рад, као и друге начине рада. Када су открили шта могу да ураде, 
деца ће доживети радост постигнућа и развијати самопоуздање и самопоштовање. У развијању 
креативности деце у уметности, не треба заборавити да је тежиште на процесу, игри, уживању 
деце у откривању, сазнавању, учењу и стварању, које је важније од готовог производа, и вредновати 
јединственост и универзалност ликовног рада сваког детета.
Ликовни кутак или ликовни атеље би требало да поседује основна средства за рад у области ликовног 
стваралаштва, која би била доступна васпитачима за реализацију планираних ликовних активности. У 
средства и материјале спадају: адекватан простор прилагођен деци – адекватно осветљење (природно 
и вештачко), столови или мали штафелаји за сликање и моделовање, полице са материјалима и 
прибором доступне деци, литература са репродукцијама репрезентативних уметничких дела светске 
и националне културне баштине; електронски уџбеници и дечји филмови на електронском носачу 
(ЦД); рачунар, пројектор, скенер, штампач, дигитални фотоапарат... 
Деци је потребно омогућити да стварају у простору у којем могу да заврше или промене свој рад и 
где имају приступ широком спектру квалитетних материјала, медија и алата, које треба допунити или 
мењати током времена. Допустити им да изаберу активности и спроводе своје идеје, као и да јавно 
представљају продукте у изложбеном простору вртића, како би друга деца и одрасли, укључујући и 
родитеље, имали могућности да  посматрају и прате њихов рад.
Општи поступци којима се подстиче мотивација деце на самоизражавање и стваралачки  процес 
могу се заснивати на развоју ликовног језика, познавању и коришћењу техника и материјала, 
развоју естеских критеријума и стваралачкој активности.
У погледу ликовног језика мотивацију деце треба заснивати на уочавању квалитета различитих 
ликовних елемената. То подразумева мотивисање и усмеравање деце на посматрање и опажање 
ликовних елемената и њихових особености у природи, уметничким делима, сопственим ликовним 
радовима и радовима других. Такође, веома важно је и обезбеђивање садржаја и предуслова за 
упознавање и учење кључних појмова у ликовној уметности и усвајање ликовног језика у складу са 
индивидуалним и узрасним могућностима. То подразумева поступке мотивације деце за учење, као 
и развијања и унапређивање знања о ликовним елементима (линија, облик, простор, светлина, боја, 
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текстура, волумен...), њиховим специфичностима и односима у складу са узрастом. Мотивација 
деце за самосталну примену ликовног језика подразумева развијање и унапређивање способности 
креирања и ликовног обликовања различитих дводимензионалних и тродимензионалних ликовних 
форми, способности креативног коришћења ликовних елемената, као и мотивисање деце да 
истражују, откривају и успостављају различите односе између ликовних елемената у самосталном 
ликовном изражавању и стварању.1

Мотивација деце за креативно коришћење техника и материјала подразумева обезбеђивање садржаја 
и предуслова за упознавање и учење врста и својстава различитих ликовних техника и материјала и 
могућности њиховог коришћења. Једнако је значајна и мотивација деце за опажање и разликовање 
врста ликовних техника и материјала у делима ликовне уметности и њихових изражајних својстава. 
Мотивација обухвата и упућивање деце у техничке вештине чије непознавање може да представља 
препреку у стваралачком изражавању. На пример, пожељно би било објаснити им и показати 
како да омекшају глину, како да користе одређене алате и слично. У том смислу, пожељно је да 
се деци дају упутства у таквом облику да подстичу креативност, што значи да буду начелнија и 
уопштенија, као и да им остављају што већи простор за њихову разраду, допуну или мењање. 
Такође, потребно је стварање услова да деца у стваралачком процесу примењују различите технике 
и средства и да упознају њихова изражајна својства. Тиме се обезбеђује развијање и унапређивање 
способности за креативно коришћење различитих материјала и техника, као и руковање прибором 
у складу са узрастом. Неопходно је доводити децу у додир са оним материјалима и приборима 
који буде интересовање за њихову креативну примену. То подразумева развијање и унапређивање 
способности за комбиновање, истраживање и експериментисање различитим ликовним 
материјалима и техникама у ликовном раду. Веома је важно сводити конвенционалне захтеве и 
рутинске поступке у примени техника и материјала на ону меру, колико то нужно захтева рад и 
безбедност деце. То значи да треба избегавати круту усмереност, унапред припремљене правце 
мисли, извршне активности, понављање, опонашање и репродукцију.2

Поступци којима се код деце развијају естески критеријуми су бројни, као што је, на пример, 
мотивација деце за опажање квалитета различитих ликовних елемената и начина њиховог 
комбиновања. То подразумева мотивисање, упућивање и усмеравање на посматрање и опажање 
ликовних елемената и принципа компоновања и њихових особености у природи, уметничким 
делима, сопственим ликовним радовима и радовима других, као и контекста, односно значења дела 
уметности кроз унапређивање дечје радозналости, критичности, склоности да постављају питања, 
да дискутују, изражавају и бране свој став. Од велике важности је и развој способности и потреба 
деце за препознавање и разумевање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 
уметности и критичког односа према њима, а у складу са узрастом. То се односи на подстицање 
интересовања и потреба код деце за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних 
добара и сопственог окружења. Такође, томе треба додати и формирање свести о значају очувања 
светског и националног уметничког наслеђа и културне баштине, формирање естетских ставова 
и доживљаја као начина комуникације са уметничким делима, сопственим ликовним радовима, 
радовима других и естетских феномена уопште. Потребно је кроз мотивацију омогућити деци 
уочавање и повезивање ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима 
рада. На крају, неизоставна је и мотивација деце да негују хумане ставове, емпатију и разумевање 
за људе и њихове емоције, што подразумева истицање етичке стране проблема у животним 
ситуацијама и примера достојанства, истрајности, доброте, емпатије и других врлина.3

1 Филиповић, С. и. Каменов Е. (2015) Мотивација за стваралачко изражавање на примеру ликовног васпитања, у: Холипри, 
Пирот: Висока школа за образовање васпитача

2 Филиповић, С. и Е. Каменов (2009) Мудрост чула трећи део — дечје ликовно стваралаштво, Нови Сад: Драгон

3 Филиповић, С. (2011) Методика ликовног васпитања и образовања, Београд: Универзитет уметности и Издавачка кућа Клет
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Уместо закључка

У стваралачком процесу веома је важно обезбедити могућности детету да бира унутар алтернатива, 
импровизује, варира и проналази нове начине поступања са већ познатим материјалима. То 
укључује активности као што су: инвенција, означавање, сећање, компоновање, планирање, синтеза 
(постављање елемената и делова заједно тако да чине целину; њихово уређивање и комбиновање на 
тај начин да састављају једну структуру која није раније постојала), комбинаторика (довођење у везу 
до тада неповезаних аспеката индивидулане стварности) и трансформације (измене информација 
путем редефиниције, ревизије или реформулације). Мотивација деце за истраживање доприноси 
унапређивању дечје радозналости, при чему их треба подстицати да одступају од рутинских 
поступака и утврђених веровања, да елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, 
да испробавају различита оригинална решења у ликовном раду, која нису научена од других. Детету 
је потребна подршка у трагању за сопственим изразом, помоћ у решавању појединих техничких 
проблема и дискретно усмеравање и подстицање, када код њега почне да опада самопоуздање 
и интересовање, зато што му изгледа да су све могућности одређеног материјала исцрпљене.  
Свако дете треба третирати као јединствену личност која се развија, која се испољава у свој својој 
сложености у продуктима стваралаштва, због чега критеријуми њиховог процењивања не могу бити 
само естетски. Отуда су важнији утицаји сâмог процеса стваралаштва на развој дечје личности, 
него његови производи сами за себе.1 И поред тога што су развојне карактеристике и васпитно-
образовни задаци за одређени узраст деце полазне основе, дечје стваралачко изражавање и његове 
продукте има смисла процењивати само ако се у обзир узме свако поједино дете као личност, као 
и субјективно значење које за њега има оно што је створило.

1 Е. Каменов (2006) Предшколско васпитање, Нови Сад: Драгон

Девојчица, 4,5 година, Птице, графитна оловка (Беламарић, Д. (1987) Дјете и облик, Загреб: Школска књига)
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Summary

This paper presents an overview of the main contemporary theories about the nature of artistic expression of preschool children, 
about the development of their creativity and nurturing their creative potential. We discuss the implications of these theories 
on setting goals, planning and the implementation of activities at pre-school institutions, aimed at fostering and developing the 
artistic expression of children. Furthermore, we indicate the causes of the decline of creativity at the beginning of systematic 
education of children and the reasons why this period is considered "critical" for the development of creative abilities. 
Considering that the task of preschool educators cannot be only to maintain the creativity of children in the given form, we 
present the ways in which it is possible to exert planned influence on the development of children's creative expression. Based 
on the general didactic principles, the proposed principles which are the starting point in this process, respect the nature and 
specificity of art, and serve only as a guideline, without neglecting the importance of the creative approach of educators. The 
role of preschool teachers is particularly presented through one of their main tasks — to motivate children to explore, express 
themselves, take risks and show initiative.

Keywords: learning, playing games, exploring, creativity, artistic creativity, preschool child

Дечак, 5 година, Моја мама, 
фломастер (слика лево)
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KANON U SAVREMENOM IKONOPISU
ANALIZA TRI PRIMERA STVARALAČKE PRAKSE  —
STAMATIS SKLIRIS, IGUMANIJA EFIMIJA I SRĐAN RADOJKOVIĆ
CANON IN MODERN ICONOGRAPHY 
AN ANALYSIS OF THREE EXAMPLES OF CREATIVE PRACTICE — 
STAMATIS SKLIRIS, PRIORESS EFIMIJA AND SRDJAN RADOJKOVIC

Jana Rastegorac, student, slikarski odsek
Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Mentor: dr Aleksandra Kučeković

REZIME

Poznato je da ikona u savremenom svetu nailazi 
na dva velika problema – masovnu reprodukciju, 
odnosno štampanje ikona, i na njihovu izradu 
od strane slikarski i teološki neobrazovanih lica. 
Pri tome dolazi do pada umetničke (ne uvek 
i cenovne) vrednosti i do pojave manirizma. 
Osnovno pitanje je – da li i koliko je kanon 
povezan s ovim pojavama? Da bismo odredili 
mesto kanona u savremenom ikonopisu moramo 
se pozavati primerima, ali najpre bi trebalo 
preciznije definisati sam pojam kanona – pre 
svega u kontekstu religije i prakse ikonopisanja. 
Zatim ćemo pokušati da analiziramo radove troje 
savremenika, zadržavajući nekoliko mogućih 
značenja pojma kanon i ispitujući kako oni 
funkcionišu u konkretnim slučajevima. 

  

Ključne reči: kanon, ikonopis, savremena umetnost

Srđan Radojković, Gospod Isus Hristos, 
privatna kolekcija, 1998-2000.

UDK   271.2-526.62:7“20“



86 87ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

U religiji, kanon je, zajedno sa dogmom, ono što omogućava njeno konstituisanje i trajanje kroz razvijanje 
teološkog sistema. Kanonski biblijski tekstovi su oni za koje je zajednički utvrđeno da  važe za objavljenu 
reč i koji se, samim tim, sa stanovišta crkve, jedini ozbiljno uzimaju u razmatranje. Budući da su freske 
i ikone imale funkciju „teologije u slikama“, i crkvena umetnost vremenom je postajala sve sklonija 
zapisivanju slikarskih uputstava. Veliku prepreku izučavanju kanona crkvene umetnosti predstavlja 
činjenica da je on ipak velikim delom prenošen usmeno, i da se odnosio koliko na tehnološki postupak i 
način slikanja, toliko i na etiku, odnosno uzorno ponašanje ikonopisca.1 Interesantno je da su ova uputstva 
dopuštala više paralelnih mogućnosti, te ne može biti reči o opštevažećim, pouzdanim zakonicima.2 

Značenje odobrenog uzornog skupa manje je prisutno kada je reč o ikonopisu nego kada je reč o tekstovima. 
Mnogo više, makar u današnjoj upotrebi, reč kanon se odnosi na određeni način slikanja i samu činjenicu 
da se mora poštovati uzor s koga se kopira.3 Teologija je kroz istoriju bila više usmerena na problem 
ikonoklazma i na formulisanje argumenata u korist poštovanja ikone, nego na precizno propisivanje 
slikarskog postupka ili stila, ali je pobeda ikonobranitelja veoma uticala na praksu ikonopisanja.4 Upravo 
zato što je poštovanje ikona bilo sporna tačka, na njima se nije moglo predstavljati bilo šta i bilo kako. 
Umetnici su imali obavezu da slikaju po uzoru, za koji se pretpostavljalo da je nastao prema arhetipu, 
odnosno živoj ličnosti, ali ako pogledamo bilo koja dva primera istog tipa ikone u vizantijskoj umetnosti 
videćemo da oni nisu identični, a često i da se veoma razlikuju. Praksa kopiranja uslovljena je osnovnom 
teološkom pretpostavkom ikone – da je ona telesnim očima dostupna slika nepredstavljivog uzora, žive 
ikone, Hrista.5

Kako bismo razjasnili terminološku neodređenost možemo se poslužiti distinkcijom Todora Mitrovića na 
kanon ikonopisa koji bi predstavljao opšti pojam koji ukazuje na tradicionalni element u ovoj umetnosti 
i na ikonografske kanone kao juridički spisak normi, pravila, recepata, po kojima se ostvaruju konkretna 
dela. Ikonografski kanoni mogu se odnositi na sadržaj slikanih predstava – ko može biti slikan, gde 
se slika njegov lik u hramu, koje fizičke karakteristike treba da ima figura, koje predmete drži, kako 
treba da izgleda kompozicija narativnih scena i sl. Međutim, ikonografski kanoni se mogu odnositi i na 
način upotrebe boje i linije, na tretman likovnih elemenata, kompoziciju, perspektivu, pozadinu, slikanje 
lica, pokreta tela, nabora na odeći, natpisa i slično. U tom slučaju, mnogo je teže dati definiciju, tačan 
verbalni opis kanona. Svi ovi elementi činili bi nešto što bismo mogli nazvati „stilom“ ikone. Možemo 
čak izdvojiti „pravce“ prema istorijskom periodu ili geografskom području. Mogu se uzeti svi ovi likovni 
aspekti zajedno i njihova ukupnost se posmatrati kao kanon, ali se može i dati privilegija nekom od njih 

1 Jedan od najpoznatijih priručnika je Erminija jeromonaha Dionisija iz Furne (18. veku), koja predstavlja sistematizaciju mnogih starijih 
tekstova. Više o problemu erminija v. u Emmanuel Moutafov „Post-Byzantine hermeneiai zographikes in the eighteenth century and their 
dissemination in the Balkans during the nineteenth century“, Byzantine and Modern Greek Studies, Vol. 30 No. 1 (2006), 69-79

2 Todor Mitrović „O kanonu u crkvenom slikarstvu“, Živopis: časopis za negovanje crkvene umetnosti Akademije SPC, br. 1, 2007, str. 117-
140. Više o problemu erminija v. u Emmanuel Moutafov „Post-Byzantine hermeneiai zographikes in the eighteenth century and their dis-
semination in the Balkans during the nineteenth century“, Byzantine and Modern Greek Studies, Vol. 30 No. 1 (2006), 69-79

3 U savremenoj umetničkoj teoriji važi stav da je princip kopiranja u suprotnosti sa tendencijama moderne umetnosti, iz čega sledi 
zaključak o konzervativnosti čitave prakse ikonopisanja kao takve, a samim tim i njenih ostvarenja. Pri tome, kanon zadobija značajno 
mesto kao glavni nosilac konzervativnih tendencija. Upravo zbog prividne neproblematičnosti ovakvog logičkog sleda, poželjno je 
postaviti pitanje – šta je kanon – makar na njega bilo nemoguće jednoznačno odgovoriti. Konsekvence njegovog nepostavljanja su 
rascep na „umetničku“ i „religijsku“ praksu, zatvaranje u ograničene krugove samoponavljajućih i samopotvrđujućih „diskursa“ koji su 
vrlo malo spremni da se otvore jedan prema drugom i dopuste kreativne pomake. 

4 Više o tome v. u „Apologetska slova protiv opadača svetih ikona“, Sveti Teodor Studit „Pismo Platonu, svome duhovnom ocu, o 
poštovanju ikona“, „Oros vere Sedmog vaseljenskog sabora“, Gradac, Čačak, br. 82-84, 1998.

5 Ideja autentičnosti, prenošenja verodostojnog fizičkog izgleda začeta je još pre hrišćanstva, u rimskom portretu, koji je imao ulogu da 
produži sećanje na pokojnika i obezbedi život posle smrti. V. Nataša Ilić, „Portret na ikoni – tumačenje preobražaja rimskog umetničkog 
nasleđa u crkvenom slikarstvu“, Ogledi iz ikonografije, Akademija – visoka škola SPC za umetnost i konservaciju, Beograd, 2011, str. 19.



88 89ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

i na primer reći da je u ikoni kanonska upotreba svetlosti, odnosno postupak podslikavanja od tamnog ka 
svetlom, kao što čini Todor Mitrović. 

U nastavku ćemo pokušati da osvetlimo ulogu kanona u savremenom ikonopisu na primeru radova tri 
savremene stvaralačke ličnosti. To su otac Stamatis Skliris, igumanija manastira Gradac Efimija i đakon 
Srđan Radojković. Osim što su duhovna lica, ovi autori su i umetnici po profesiji (u nastavku će još biti 
reči o njihovom obrazovanju i poljima delatnosti). Vezuje ih ne samo to što su savremenici, već i što 
pokušavaju da na kreativan i autentičan način integrišu ljubav prema slikarstvu i veru u Boga. Oni u 
svom veoma plodnom radu nastoje da likovno promisle probleme ikonografije, da ih „profiltriraju“ kroz 
sopstveni (savremeni) senzibilitet i u rezultatu dobiju specifičan odgovor na njih. Kod sve troje umetnika, 
ovi odgovori nisu jednoznačni i konačni, oni su istovremeno i pitanja, što upravo i daje umetničku vrednost 
njihovim ikonama/slikama. Oni ikoni prilaze slobodno, eksperimentalno, baveći se kako kopiranjem 
starih (kanonskih) ikona tako i kombinovanjem, variranjem, čak i kreativnim transformisanjem njihovih 
elemenata. Kao što će biti jasnije pri pogledu na neka njihova dela, ovi autori kanon shvataju kao uzor 
koji poštuju pristupajući mu na uvek nov način – ponovnim stvaranjem i preosmišljavanjem. Negde biva 
izmenjen samo izraz lica ili pokret ruke, negde se hrabro bira novi kolorit, dok se u slučajevima koji se 
graniče sa (svetovnim) slikarstvom drastično menja sam način slikanja. 

Slika 1, Hrist Pantokrator, enkaustika na dasci, 
Manastir Svete Katarine, Sinaj, 6—7. vek 

 

Kako bi raznovrsnost i sloboda pristupa bili što 
jasnije ilustrovani, za početak ćemo se ograničiti na 
komparativnu analizu ikona čiji je uzor tip Hrista 
Pantokratora. Sve troje autora imaju u opusu po 
nekoliko ikona ovog tipa, pri čemu je vidljiva promena 
pristupa kao znak fleksibilnosti i/ili unutrašnje 
evolucije autorskih ličnosti. Za početak, podsećamo 
na tri starije ikone ovog tipa koje su umetnicima 
verovatno poslužile kao uzor (izbor ove tri ne ukida 
mogućnost uzimanja u obzir i drugih ikona Hrista 
Pantokratora). Možemo reći da same ove ikone 
predstavljaju kanon, ili deo kanona slikanja Hrista, 
budući da su opšte priznate kao vrhunska dostignuća 
ikonografije i da ih ikonopisci veoma često uzimaju za 
uzore. Bez ulaženja u detaljniju analizu, primetićemo 
da već ovako stavljene jedna pored druge, one sasvim 
jasno pokazuju koliko je sam kanon daleko od toga 
da bude faktor unificiranosti ili neinventivnosti. Iako 
poštuju propisani kolorit, položaj figure i slikarski 
postupak, ove ikone ipak ostavljaju utisak velike 
različitosti, pre svega zbog suptilne koncentracije na 
Hristov lik, čiji je izraz, bez obzira na slične razmere 
lica, primetno osoben na svakoj od njih.
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Slika 2, Hrist Pantokrator, 
jajčana tempera na dasci, 
Manastir Hilandar, 1260–1277. 

Slika 3: Hrist Pantokrator, 
jajčana tempera na dasci, 
Manastir Iviron, 1535–1545. 

Slika 4: Stamatis Skliris, 
Hrist Pantokrator, 
jajčana tempera na drvetu

  

Ikona na dasci Stamatisa Sklirisa direktno aludira na sinajskog Hrista (slika 1). Ona ponavlja upečatljivu 
asimetriju očiju, obrva i usana karakterističnu za njega, kao i formu lica, brade i kose, dok je kolorit znatno 
topliji, sa neznatnim zelenkastim prelivima (inače svojstvenim Sklirisu). Položaj knjige i ruke je izmenjen, 
dok draperija više liči na one kod hilandarskog i ivironskog Hrista (slike 2 i 3), od kojih je pozajmljena i 
zlatna pozadina, kao i korespondiranje boje lica sa bojom pozadine, tako da postoji utisak izbijanja.

Kanonom određen kolorit draperije znatno je intenzivniji i hromatski zasićeniji nego na starijim ikonama. 
Oreol i natpisi raspoređeni su kao na sinajskoj i ivironskoj verziji (slike 1 i 3). Izlaženje iz udubljenog okvira 
(oreol i leva šaka) predstavljaju autorovu intervenciju i detalj koji doprinosi utisku prisutnosti Bogočoveka. 
Međutim, ono što ovu savremenu ikonu Pantokratora čini prepoznatljivo „sklirisovskom“ na prvi pogled 
jesu oblik nosa (ravan i izdužen sa širokim zaobljenim nozdrvama), talasasta srednja linija usana, oblina 
lica i vazdušasto rasipanje svetlosti, sa mekim zelenkasto-crvenkastim prelazima ka dubljoj senci. Već ovaj 
kratak osvrt daje nam uvid u složenost promišljanja neophodnih da bi nastala nova verzija jedne ikone 
prema postojećem tipu.

Mogućnosti autorskih intervencija, bilo slučajnih, bilo namernih, velike su. Sličnost sa uzorom/uzorima čini 
izmene još transparentnijim. Međutim, opisane vrste intervencija manje-više su prisutne pri svakom postupku 
ikonopisanja, u bilo kom vremenu. One ne predstavljaju odstupanje od kanona, te za ovu ikonu ne možemo 
reći da nije kanonska. Ona je upravo ono što dobra kanonska ikona treba da bude – slika rađena po uzoru na 
drugu sliku (u ovom slučaju situacija je nešto komplikovanija, budući da je više slika u igri i da je, samim tim, 
potrebno kombinovati i uklapati njihove elemente), sa jakim individualnim pečatom.

Akrilik na platnu Stamatisa Sklirisa iz Crkve svetog proroka Ilije (slika 5) primer je drugačije vrste 
odnošenja prema uzoru. Možda iz likovnih, možda iz drugih razloga, ovde je doslednije ispraćena 
sinajska ikona Hrista. Interesantno je, međutim, da to ne vodi suženju autorske slobode, već kao da 
podstiče na usmeravanje inventivnosti ka slikarskom postupku. Oblik kose, lica, očiju, draperije, knjige 
nedvosmisleno upućuju na sinajskog Pantokratora. Jedino što je u obliku značajnije izmenjeno jeste pokret 
desne šake koja je skoro sasvim opuštena, a tri spojena prsta samo su neznatno odmaknuta od druga dva.
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Kao i na sinajskoj ikoni, Hristova put isijava, ali se ovde ta svetlost prenosi i na draperije kako bi se naglasila 
dramatičnost njihovih nabora.1 Čak i kosa isijava neobičnim ljubičastim sjajem. Ravnotežu dominantno 
hladnoj obojenosti figure i mekim prelazima koji ublažavaju kontraste na njoj čini zrakasta zlatnožuta 
pozadina sa jako istaknutim treperećim linijama gotovo bele boje. Zanimljivo je i vezivanje ujednačeno 
zlatnog kruga oreola sa krugom pozadine čiji utisak zlatne boje je dobijen mnoštvom sitnih poteza u 
žutim, crvenim i zelenim tonovima. Ukupno gledano, ova ikona ostavlja utisak nečeg neuobičajenog i 
savremenog. Iako figura Hrista ni u čemu ne odstupa od kanona, odabir i tretiranje boja (kao i sama tehnika 
akrilika na platnu, netipična za svetu sliku) čine ovu, kao i druge Sklirisove ikone slikane na sličan način, 
potpuno originalnim. Već sama činjenica da je teško dati odgovor da li je ona rađena po kanonu ili ne, 
govori o njenoj inovativnosti i umetničkoj vrednosti.
Hrist Učitelj (verzija Pantokratora sa otvorenom knjigom) igumanije Efimije, čije je svetovno ime Jasna 
Topolski, rađen u tehnici suvog pastela, još jedan je odličan primer slobodnog umetničkog pristupa ikoni 
kako u smislu tehnološkog postupka tako i u smislu tretiranja samog lika, pozadine, natpisa. Gotovo ništa 
na ovoj ikoni nije rađeno po kanonu (ako ga shvatimo kao do sada), ali je ipak možemo nazvati ikonom, 
kao što to i sama igumanija čini.

1 S obzirom na to da plava boja Hristovog ogrtača simbolizuje njegovu ljudsku prirodu, možemo shvatiti ovu draperiju kao detalj koji 
sažima u sebi optimističko viđenje sveta, ali i fasciniranost složenošću i zagonetnošću. ljudskog života. Paradoks je, međutim, u tome 
što (ako dosledno ispratimo predloženo tumačenje) ljudsko svojim širenjem i kompleksnošću preovlađuje nad božanskim, sakrivajući 
ga (crveni, odnosno ružičasti deo odeće).

 

Leva šaka takođe je u drugačijem položaju, ona ne drži knjigu odozdo dajući joj stabilnost, već kao da 
zajedno sa njom lebdi, hvatajući je u letu. Obe ruke su raširene tako da zajedno sa ramenima formiraju 
polukružnu liniju koja deli klipeusnu površinu. Ipak, ono što najviše iznenađuje je neobična zasićenost 
kolorita i „impresionistički“ potezi četkom u islikavanju pozadine. Iako veoma podsećaju na sinajskog 
Hrista, oči su intenzivno plave, krupne i širom otvorene, što čini lice izražajnijim. Utisak bleštavila i 
presijavanja postignut je širokim svetlim površinama i gotovo čisto belim akcentima. 

Slika 5: Stamatis Skliris, Hrist Pantokrator, akrilik na platnu, 
detalj, Crkva svetog proroka Ilije, Pirej, 2000.  

 

Slika 6: Igumanija Efimija, Hrist Učitelj, 
suvi pastel 
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Ono što je u modernističkom slikarstvu (na pri-
mer Pola Klea, jednog od igumanijinih uzora), 
bogata tekstura koja daje utisak poetične pati-
niranosti, na ikoni postaje eshatološka svetlost. 
Time ne samo da se poziva na promišljanje o 
putevima kojima se može razvijati savremena 
ikona, već se na nov način upućuje na meta-
fizički aspekt umetnosti modernizma. Ovakva 
upotreba pastela povratno utiče na naše razu-
mevanje ranijeg slikarstva koje se služi tom 
tehnikom, kao što su, primera radi, crteži Lju-
bice Cuce Sokić (slika 7).

Slika 7: Ljubica Cuca Sokić, Sto u enterijeru, pastel
 

Tekstura koja nastaje korišćenjem pastela na tamnoj reljefnoj podlozi pogoduje apstraktnom slikarstvu 
koje se bavi suprotstavljanjem geometrizovanih obojenih površina, doprinoseći utisku atmosferičnosti 
i zagonetnosti. Ovakav efekat veoma dobro funkcioniše kada je u pitanju ikona. Međutim, ona otkriva 
dodatnu dimenziju nemimetičkog osvetljenja, nadstvarne svetlosti, koja se izjednačava sa prisustvom 
božanskog. U slučaju enterijera Cuce Sokić boja „svesna“ ne-boje, svetla površina koja mrežasto pre-
kriva tamu, takođe se može shvatiti kao ukazivanje na ono što se ne može mimetički predstaviti, na onaj 
višak koji sliku enterijera viđenu u svesti vodi ka apstraktnom crtežu.1  Međutim, pastel je samo jedan 
od aspekata prekoračenja, ili bolje reći preosmišljenja kanona na koje se odlučuje autorka. S obzirom 
na to da je slojevita relacija svetlost – tama ostvarena na nov način, ikona je oslobođena obaveze pod-
slikavanja (koje bi u slučaju pastela ionako samo dovelo do „zagušenja“). Zato se volumen lica dobija 
nežnim senčenjem i blagim postepenim dodavanjem najsvetljih površina preko nešto tamnijih. Za razliku 
od Sklirisovog „hladnog“ Pantokratora koji gradi harmoniju kontrasta sa pozadinom, Učitelj iz Graca je 
izrazito toplog kolorita, bez značajnijih toplo-hladnih kontrasta, što je odlika igumanijinog liričnog senzi-
biliteta. Boja ogrtača, dakle, odstupa od one kanonom propisane, a simbolika ljudske prirode ostvarena je 
ornamentima i kolorističkim bogatstvom draperije koja potpuno gubi volumen i pretvara se u teksturalnu 
površinu. Natpisi na pozadini i u knjizi su na savremenom srpskom jeziku, što je još jedan znak otvore-
nosti i želje za komunikacijom u radu igumanije Efimije i ostalih monahinja manastira Gradac. Ono što 
je najbliže kanonskim uzorima i što čini da ova slika, pored neosporne inovativnosti, već na prvi pogled 
bude prepoznata kao ikona, jesu oblici – kosa, lice, ruke, nabori draperije, oreol, knjiga – sve nas veoma 
podseća na stare predstave Hrista Učitelja, na primer na onu ivironsku (slika 3). Ipak, položaj tela je 
tretiran slobodnije, pa su ramena nejednaka, a glava nagnuta u stranu. Na licu postoji blaga asimetrija koja 
upućuje na sinajsku ikonu. Izraz je manje strog nego na uzorima, a naglašenija je njegova senzibilnost, 
emotivnost i blagost, koja je u skladu sa preovlađujućim koloritom slike.

1  Na vezu između apstraktne umetnosti i pravoslavne ikonografije ukazuje Pavle Evdokimov. Iako je njegovo vrednovanje moderne 
umetnosti u načelu negativno, on joj priznaje želju za transcedentnim, za traženjem nečeg „sasvim drugog“. V. Pavle Evdokimov „Mod-
erna umetnost u svetlosti ikone“, Pravoslavlje i umetnost, Zavet, Beograd, 1997, str. 180.

Odabir tehnike crteža pastelom na papiru na potpuno nov način korespondira sa (kanonskim) postupkom 
slikanja od tamnog ka svetlom. Zbog rastresitosti pastela površine bojene njime imaju šupljikavu strukturu, 
pa se zbog toga kao podloga najčešće koristi papir u boji, ponekad vrlo tamnoj. Igumanija Efimija daje 
ovom postupku potpuno novo, ikonografsko značenje – kroz rupice u širokim svetlim površinama 
intenzivne obojenosti izbija tamna pozadina.
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U celini gledano, Hrist igumanije Efimije može se shvatiti kao ikona koja izbalansirano, promišljeno i 
umetnički osvešćeno koristi kako crkveni, tako i modernistički kanon, samim tim prekoračujući pravila i 
poznate okvire i jednog i drugog. Autorka uzor shvata ne samo u smislu arhetipa, kao stariju ikonu koja je 
rađena prema još starijoj a ona prema samoj živoj osobi, već kao sve ono što je na njenu ličnost i formiranje 
ostavilo traga i sve ono što je duhovno pokreće. Ona preuzima izvestan rizik istupanja iz konzervativno 
shvaćenog imperativa crkvene umetnosti za ponavljanjem i nudi ličnu interpretaciju. Upravo to što kanon 
shvata kao oslonac i skup dela sa kojima ima intiman odnos poštovanja i divljenja, a ne kao zakonik ili skup 
zabrana, daje svežinu njenim radovima i čini ih umetnički i duhovno inspirativnim. 

 

Kao i kod prethodno dvoje ikonopisaca, i kod Srđana Radojkovića susrećemo se sa više varijanti istog 
tipa ikone, pri čemu se odnos prema kanonu na njima veoma razlikuje. Kod ovog umetnika najvidljiviji je 
gradacijski, možemo čak reći evolutivni put od savlađivanja zanatskih veština kroz praćenje uobičajenog 
ikonopisačkog postupka, preko oslobađanja pod uticajem ličnog senzibiliteta, do potpune stvaralačke 
slobode u interpretaciji. Pokušaćemo da ispratimo ovaj put, koji se može jasno hronološki označiti, trima 
primerima, kao i do sad, ikone Hrista Pantokratora.  
Na prvom primeru (slika 8) već je vidljiv individualni pristup u izboru tonova i načinu nanošenja boje. 
Oblikom draperije, knjige, kose i lika, ikona jasno upućuje na sinajski uzor. Kolorit je, međutim, zasićeniji, 
a lik je simetričan sa pogledom blago usmerenim u stranu. Pažljivijim posmatranjem primećuje se da 
su šake nesrazmerno povećane u odnosu na lice i telo, dok su na sinajskom uzoru možda i umanjene. 
Primećuju se tanke konturne linije, a boja je, pogotovo na odeći i levoj šaci naneta ujednačeno, sa svedenim 
svetlim akcentima koji se blago utapaju. 

 
 

Slika 8: Srđan Radojković, ISHS, 
jajčana tempera na dasci, 
1991-2000.  

Slika 9: Srđan Radojković, ISHS, 
jajčana tempera na dasci, 
1991-2000.

Slika 10: Srđan Radojković, 
Gospod Isus Hristos, jajčana 
tempera na dasci, 1998-2011.
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Drugi primer (slika 9) pokazuje još izrazitiji pečat osobenog pristupa ikoni. Primetan je uticaj koptske 
ikonografije, koji će u sledećem primeru biti još prisutniji. Geometrizacija lica je izraženija, volumen 
oblika manje naglašen, a boje deluju živo zbog načina njihovog kombinovanja, iako su korišćeni manje 
zasićeni tonovi. Srebrna pozadina daje slici smirenost i svečanost, koja je razbijena crvenim detaljima 
– oreolom i knjigom koji prelaze na okvir i vezuju se za crveno osenčene kapke i jarko obojene usne. 
Ravnotežu hladnoj podlozi i ugašenim draperijama čini narandžasta koža lica, vrata i ruke. Ona kao da 
isijava unutrašnjom vatrom, čineći pogled širom otvorenih očiju još izraženijim i naglašavajući beonjače 
koje se vezuju sa belinom knjige u uglu.  
Treći primer (slika 10) pokazuje potpuno inovativan pristup, koji mnogo hrabrije tretira likovne elemente 
i postupke prisutne i u prethodna dva primera, radikalizujući ih. To su pre svega geometrizacija lica, 
slobodnije slikanje tela i pokreta, krupne i izražajne oči i specifičan kolorit koji ostavlja utisak živosti. 
Razigranom utisku doprinose raznobojni ornamenti i tačkasta tekstura, karakteristični za ikone Srđana 
Radojkovića iz perioda od 1998. godine. On na njima potpuno napušta kanonski način slikanja u slojevima 
od tamnog ka svetlom, kao i uobičajeno vizantijsko konstruktivno oblikovanje tela i nabora odeće. Telo 
je kod Radojkovića nalik dečjim ili naivnim figurama, nesputano matematičkim razmerama, zakonom 
gravitacije i drugim fizičkim zakonima, ono vrlo često kao da je i bez kostiju i mišića – potpuno oslobođeno 
materijalne čvrstine. Samim tim, ceremonijalnost kanonskih položaja ne može mu se nametnutiti. Iako 
je Radojkovićev Gospod Isus Hristos nedvosmisleno prikazan prema tipu Hrista Pantokratora, on ne 
deluje statično kao gore navedeni stari uzori (slike 1, 2 i 3), već kao da će se u svakom sledećem trenutku 
pomeriti, progovoriti ili se nasmešiti. 

Slično igumaniji Efimiji, Radojković kombinuje više uzora, stvarajući potpuno originalnu ikonu. 
Hristov lik najviše podseća na  koptsku ikonu iz šestog veka (slika 11) – konture obrva, očiju, kose, 
uokvirenog oreola i leve ruke sa knjigom gotovo su identične. Glava predimenzionirana u odnosu na telo 
i pojednostavljeno crtanje udova i prstiju zajedničke su karakteristike već najstarijih koptskih ikona, dok 
se nešto kasnije pojavljuju izrazito živa obojenost i izražena ornamentika. Radojković na ikoni Hrista 
preuzima princip harmonije osnovnih boja (slika 12), dodatno bogateći kolorit suptilnim nijansiranjem.  
Osim direktnog i indirektnog korišćenja koptskih i vizantijskih uzora, Radojkovićeva dela ulaze u dijalog 
i sa naivnim ikonopisom. Njegovo slobodno tretiranje tela i odeće, mnoštvo šara i ukrasa u pozadini, koji 
se pre variraju nego ponavljaju, veoma podsećaju na banatske ikone na staklu, od kojih mnoge imaju 
izuzetnu umetničku vrednost (slika 13).   

   

Slika 11: Hrist i sveti Mina (detalj), 
koptska ikona, 6. vek 

Slika 12: Bibaleks (detalj), 
koptska ikona, 1464.

Slika 13: primer naivnog banatskog 
ikonopisa na staklu, privatna kolekcija
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Radojković se ovim uzorima koristi kao zbirnim, slobodno shvaćenim 
kanonom, inspirišući se elementima bliskim njegovom umetničkom 
i duhovnom senzibilitetu. Osim ikona u tehnici jajčane tempere, on 
ima i crteže rađene tušem, o čemu će još biti reči. Međutim, vrlo je 
važno napomenuti da se on klasičnom ikonopisnom tehnikom služi na 
neuobičajen način, nanoseći detalje lazurnim potezima i tako postižući 
transparentnost i lakoću akvarela. Lica na njegovim ikonama su svetla i 
bez senki, što takođe značajno menja ukupni utisak, čineći likove vedrijim, 
dok ih snažan linijski crtež kojim se oblikuju pre svega oči, obrve i nos čini 
ekspresivnijim. Zbog svih navedenih odlika, Radojkovićeve ikone takođe 
se mogu dovesti u blisku vezu sa slikarstvom modernizma, naročito sa 
Šagalovim ekspresionizmom. U svakom slučaju, teško da ih u bilo kom 
aspektu (osim u najširem smislu, po tome što se oslanjaju na određeni 
skup uzora) možemo nazvati kanonskim.

Prethodna analiza nije se posebno bavila autorima ikona uzetih u obzir kao stvaralačkim ličnostima, već 
je više imala za cilj da na istom tipu ikone pokaže različite savremene mogućnosti pristupa kanonu i 
odstupanja od njega. Međutim, ne treba gubiti iz vida da je ključna stvar u ikonopisu, naročito onom koji 
osim sakralne želi da dostigne visoku umetničku vrednost – ličnost. U starim tekstovima često se govorilo 
o etici ikonopisanja – ikonopisac nije mogao da bude bilo ko, u njemu su morali da se sustiču talenat i 
uzorno ponašanje. Bez obzira na anahroni moralizatorski ton ovih današnjem čitaocu prestrogih pravila 
besprekornog života, i dalje nam može biti bliska ideja o tome da će se ličnost onoga ko slika nekako 
odraziti na ličnost naslikanog. A pošto naslikani treba da bude vrhunski uzor i da predstavlja ili izuzetne 
ljude ili samog Hrista, i umetnička ličnost mora biti na neki način izuzetna – možda ne toliko po načinu 
života, koliko po nastojanju da upozna i razume svet u kome živi, savremenu umetnost, teologiju i, što 
je najvažnije, mesto ikone u čitavom tom kontekstu. Jedino tako ona može reinterpretirati svoje uzore i 
koristiti kanon na kreativan način. U suprotnom, kanon postaje obaveza i sputavajući talog vekova koji 
ikonu čini nekomunikativnom za savremenog posmatrača. Zbog toga ćemo se kratko osvrnuti na troje 
autora čijim smo se delima bavili, kako bismo dobili nešto širi uvid u njihov rad i još neke mogućnosti 
savremenog pristupa ikoni.

Karakteristična za sve troje autora je mnogostrukost interesovanja. Stamatis Skliris (1946) završio je medicinu 
(1971) i teologiju (1976) na Atinskom univerzitetu, dok je postdiplomske studije završio u Beogradu, 
slušajući predavanja iz teologije i istorije umetnosti. Ikonopis je učio kod braće Lepura u Atini, a zatim je 
često boravio u manastirima gde je radio freske i ikone i veliki je poznavalac pravoslavnog ikonopisa. U 
Parizu je upoznao Leonida Uspenskog, a družio se i razgovarao sa mnogim duhovnicima i ikonopiscima. 
Rukopoložen je za sveštenika u Atinskog Arhiepiskopiji (1979), a veoma aktivno se bavi pedagoškim radom 
(predavanja, seminari), pisanjem torijskih tekstova i slikanjem fresaka, ikona i slika na platnu.1 Bez obzira 
na širok spektar delatnosti, Skliris je vrlo produktivan kao stvaralac. Ono što je za nas posebno interesantno 
je njegova sklonost da istražuje granično područje između ikone, religioznog i svetovnog slikarstva. Kao 
veliki poznavalac ikonografskog kanona, on ima široko polje za igru sa njim i u svom radu mu se fleksibilno, 
prema prilici i raspoloženju, obraća na različite načine, približavajući mu se i udaljujući se od njega. On se 
ne zadržava u domenu klasičnih tehnika, već se bavi crtežom (slike 14, 15, 16), slikom na platnu (slika 17) 
i digitalnom slikom (slika 18). Jedna od smelih novina pomenutih u prethodnoj analizi je i slikanje ikona 
tehnikom akrilika na platnu. Većina njegovih ikona po nečemu odstupa od kanona, dok u domenu koji 
možemo nazvati svetovnim slikarstvom na različite načine stupa u dijalog sa ikonom.

1 Stamatis Skliris, U ogledalu i zagonetki, Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005, str. 13-16.

 

Slika 14: Stamatis Skliris, 
crtež, 2010.
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Slika 15: Stamatis Skliris, crtež

Slika 16: Stamatis Skliris, crtež tušem Slika 17: Stamatis Skliris, akrilik na platnu Slika 18: Stamatis Skliris, digitalna slika

Za likovno stvaralaštvo Stamatisa Sklirisa veoma 
je važno iskustvo modernističkog slikarstva. On na 
ikonama i freskama često koristi impresionistički 
potez četkom, na portretima i pejzažima potezima 
daje vangogovsku unutrašnju energičnost, dok 
atmosferičnoću i fantazmagoričnošću nekih od 
slika uspostavlja veze i sa nadrealizmom. Njegovi 
likovi često imaju visok stepen ekspresivnosti i u 
smislu korišćenja linije (slika 16) i u smislu kolorita 
(slika 17). Upotreba svetlosti je vrlo prepoznatljiva 
– isijavanje se graniči sa presijavanjem, koje je u 
dosta slučajeva fluorescentno zelenkastog ili plavog 
prizvuka. Lica koja slika Skliris kreću se u rasponu 
od antičke proporcionalnosti do deformacije poput 
one na Noldeovim drvorezima. Potezi četkom takođe 
se kreću od najfinijih (slike 4 i 5) do veoma slobodnih 
(slika 18). 

Iako su boje generalno zasićene i pretežno svetle, i one variraju – od kolorita tipičnog za stari ikonopis, 
do smelijih inovativnih rešenja. Ukratko, panoramski pogled na rad Stamatisa Sklirisa pokazuje nam 
veoma plodnog stvaraoca, spremnog da eksperimentiše i koristi naporedo kanonske likovne postupke 
karakteristične za tradicionalni vizantijski ikonopis i takođe već poznate i na drugi način „kanonizovane“ 
stilove razvijene u dvadesetom veku, u okviru različitih modernističkih usmerenja.
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Jasna Topolski (1965), danas igumanija manastira Gradac, Efimija, pošto je 1992. magistrirala slikarstvo 
na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odlučila je da se zamonaši. Njenim angažovanjem i brigom 
da bude u skladu sa vremenom, Gradac je postao poznat kao umetnički i intelektualni manastir. Osim 
likovno, igumanija se izražava i kroz pisanje (na Festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u 
Beogradu 1999. dobila je nagradu za scenario)1, a sama govori o vezi između reči i slike u njenom radu: 
„Čuvam moje zapise, kao dnevnike sa crtežima, koji su sve više prerastali u crtež. Kad god crtam imam 
neki komentar koji beleži taj trenutak.“2 
Igumanija uporedo radi na svojim, kako sama kaže, ikonama i slikama. Ona u svojim izjavama insistira na 
ovoj razlici i objašnjava je: „Kao što je drugačiji odlazak nedeljom u crkvu na liturgiju, od čitanja dobre 
knjige koja nas navodi na razmišljanje o suštini našeg postojanja, takva je razlika između mojih ikona i 
slika.“ 3

Međutim, njeno slikarstvo utiče na slikanje ikona i obrnuto, a u graničnom području između njih nastaju i 
nekanonske ikone rađene pastelom, od kojih smo jednu analizirali gore. Ova veza postaje jasnija ukoliko 
uporedimo kolorit jedne od svetovnih slika sa izložbe u ULUS-u (slika 19) i jedne od pastelnih ikona 
na kojoj je predstavljen kralj Milutin (slika 20). Vidimo da promena kanonskih elemenata ide upravo u 
pravcu individualne osećajnosti. Ako je uporedimo sa srednjovekovnim freskama koje su joj poslužile 
kao uzor (slike 21 i 22), primetićemo da se ova ikona (kao i u slučaju Hrista Učitelja) najdrastičnije 
razlikuje po koloritu. Kruna i crte lica, kao što su karakteristično spuštene oči i obrve, verno su prenesene, 
dok su kosa, brada i ukrasi na odeći stilizovani na osoben način.    

1 http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Portret-bez-rama-Igumanija-Efimija.lt.html

2 http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:390195-Mati-Efimija-Slikarstvo-me-nije-progutalo 

3 Isto

 
Slika 19: Igumanija Efimija, u pozadini rad sa izložbe u ULUS-u pod nazivom Love hurts
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Ovaj, kao i drugi primeri, pokazuje da igumanija gradi 
intiman odnos prema svojim uzorima, prilazeći im sa 
studioznošću i poverenjem, ali bez obaveze i strogosti. 
Oni su za nju više od inspiracije, budući da sadrže 
iskustvo taloženo vekovima, ali su i manje od dogmatski 
shvaćenog kanona jer ipak pripadaju jednom prošlom 
vremenu, posle kojeg je stvoreno još mnogo novih slika 
i još mnogo se, kako ona kaže, tragalo za istinom. 

 

 

Slika 21: Kralj Milutin, freska 
(detalj), Bogorodica Ljeviška, 1307.

Slika 22: Kralj Milutin, freska 
(detalj), Gračanica, 1320.

Srđan Radojković (1951) završio je Pravni fakultet, a zatim i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, 
gde je nastavio i postdiplomske studije. Slikanje ikona dovelo ga je u dodir sa crkvom i liturgijom, pa je 
od ateiste postao ne samo vernik, već i đakon (rukopoložen je 1995. godine). Trenutno radi kao profesor 
slikanja na Akademiji za umetnost i konservaciju Pravoslavne Crkve u Beogradu.1 Osim toga, bavi se i 
muzikom (svira gitaru). Za Radojkovića, ikona nije samo slika pred kojom možemo da se molimo, već 
mnogo više, ona je „predukus carstva nebeskog“. Po njegovim rečima, ona je „poziv da uđemo u carstvo 
nebesko ovde i sad, a ne da čekamo“ jer „ništa nećemo da dočekamo“.2 Ovakav stav implicitno upućuje 
na ikonu kao sliku, na njeno slikanje i gledanje, a ne na reči, odnosno teološke spekulacije o njoj.
Sama ikonopisačka praksa Srđana Radojkovića najbolje nam govori o njegovom shvatanju ikone, ali i 
likovne umetnosti. Čini se da je od troje ovde predstavljenih autora kod njega najspontaniji i najležerniji 
spoj umetnosti i vere. Naše pitanje – kanon ili ne – njega kao da ne muči (makar u novijim radovima). 
Njegove ikone istovremeno su i slike, kao što su njegove slike istovremeno ikone. Nema podele na svetovno 
i sakralno. Kod Radojkovića postoji sve što postoji i kod prethodno dvoje autora – slobodno korišćenje 
uzora, biranje tehnika koje se tradicionalno ne vezuju za ikonu, unošenje inovacija u tradicionalnu tehniku, 
snažno prisustvo modernističkih postupaka, uticaj ikonografije moderne umetnosti i drugih nekanonskih 
uzora – da pomenemo samo najtransparentnije (slike 23 i 24).

1  http://ikone-srdjanradojkovic.com/ser/pocetna.html 

2 https://www.youtube.com/watch?v=I-AydCIDUV0 

 

Slika 20: Igumanija Efimija, Kralj Milutin, pastel
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Međutim, ono što iznenađuje je što je u njegovoj praksi sve to potpuno integrisano. Radojkovićev rad 
je u tehnološkom i tematskom smislu prilično fokusiran. On se pretežno bavi ikonom na drvetu (jajčana 
tempera) i na papiru (tuš), od kojih su prve rađene u hromatskom a druge u ahromatskom spektru. Osim 
svetih likova, izuzetno kreativno interpretira narativne scene koje prikazuju događaje opisane u Bibliji. 
Iako ima visok stepen likovnog obrazovanja, čini se da Radojković nije kao Skliris, pa i igumanija Efimija, 
koncentrisan na istraživanje graničnog prostora između onoga što se obično naziva svetovnim slikarstvom 
i onoga što bi bilo područje svete slike. Time on dovodi u pitanje samu ovu podelu. 
Radove Srđana Radojkovića ne možemo da ne nazovemo ikonama. Isto tako, ne možemo reći ni da su one 
rađene kanonski. Možda nas ovakvo stanje stvari upravo upućuje na to da konačno moramo modifikovati 
shvatanje kanona. Jer, Radojkovićevo slikarstvo i te kako se služi uzorima. To su kako biblijski tekstovi i 
vizantijska ikonopisna tradicija, tako i koptske ikone. Kako moderna, tako i naivna umetnost. I verovatno 
još mnogo toga što ne možemo da vidimo. Međutim, ono što možemo da vidimo čak i ako se ne bavimo 
analizom uzora koji su se „upisali“ u ovo slikarstvo, jesu same slike. One nisu opterećene citatima, iako 
su „svesne“ ikonografske i uopšte umetničke sinhronije i dijahronije. One iznad svega govore svojom 
jedinstvenošću i neponovljivošću svog likovnog jezika koji znalački ali slobodno koristi likovne elemente, 
pre svega boju i liniju, da bi izgradio kompozicije koje ostavljaju utisak živosti, svežine i radosti. Time one 
posmatrača upućuju na gledanje i uopšte čulni kontakt sa svetom, poručujući da je  upravo to „predukus 
carstva nebeskog“. 

 

 

Slika 23: Srđana Radojković, Raspeće Gospoda Isusa 
Hrista, tuš, 1995-2003.

Slika 24: Mark Šagal, Belo raspeće, ulje na platnu, 1938.
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Slika 25: Stamatis Skliris, 
Sveti Đorđe, jajčana tempera na dasci

 

Slika 26: Igumanija Efimija, 
Sveti Đorđe, pastel

 
 

Slika 27: Srđan Radojković, 
Sveti velikomučenik Georgije, 
jajčana tempera na dasci, 1998-2011.

Za kraj, ponudićemo čitaocu još jednu priliku da promisli o relacijama tri autorske ličnosti, naših 
savremenika, duhovnih lica i umetnika, koje se bave ikonopisom na inovativan način. Stavićemo jednu 
pored druge tri njihove ikone i pustićemo ih da deluju na posmatrača, da mu upute svoj pogled i prizovu 
njegov (slike 25, 26 i 27). Pre svega zbog toga što nijedna studija nije dovoljna da obuhvati singularnost 
umetničkog rada niti može da zameni direktan kontakt sa slikom. A on je, naročito za ikonu, neophodan. 
Naša intervencija je u samom odabiru teme (Sveti Đorđe) koju je obradilo sve troje autora, a koja je 
u našoj sredini jedna od najreprodukovanijih ikona. Ovaj put nećemo upoređivati sa „kanonskim“ 
uzorom. Zaključak ovog teksta, ako je on uopšte neophodan, jeste da već samo pitanje „koje je mesto 
kanona u savremenom ikonopisu“ pokazuje kanonski odnos prema kanonu, njegovo shvatanje kao nečeg 
ograničavajućeg, što vodi ponavljanju i neinventivnosti. Budući da oni preovlađuju u savremenom 
ikonopisu, koji često rade likovno i teološki nedovoljno opismenjeni ljudi, pošli smo od intuicije da 
u savremenom ikonopisu vladaju učmalost, ideološka korumpiranost, anahronizam i slično. Međutim, 
koliko god to bilo tačno, pokazalo se, srećom, da je delimično i predrasuda i da, i ako je stanje loše kada 
je u pitanju generalizovana instanca kao što je savremeni ikonopis, postoje ličnosti, naši savremenici, koji 
zaista stvaraju nešto novo na tom polju. Najbolje što možemo da učinimo je da to vidimo.1  

1 Kao što podseća Pavle Evdokimov, Sveti Duh je božanski ikonograf. Time on upućuje na značaj Svetlosti (kao atributa Svetog Duha), a 
samim tim i viđenja. „Svetlost oživljava svako biće čineći ga prisutnim, praveći od njega onoga koji vidi i koji je viđen onoga koji živi sa 
i „ka drugom“ bitišući jedan u drugom.“ V. Pavle Evdokimov„Biblijsko viđenje lepote“, Pravoslavlje i umetnost, Zavet, Beograd, 1997, str. 
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Summary

It is a well-known fact that iconography encounters two major problems in today’s world – mass reproduction, i. e. icon 
printing, and the fact that icons are often made by individuals without any education in painting and theology. As a result, their 
artistic value (and not necessarily their price) declines and mannerism becomes obvious. The basic question is whether and 
to what extent canon is related to the mentioned problems. In order to determine the role of canon in modern iconography, 
we have to resort to examples. However, before we do so, we should define more precisely the notion of canon itself- above 
all in the context of religion and the practice of iconography. Then we shall try to analyse the works of three contemporaries, 
proceeding from several possible meanings of the notion of canon, and examining how they function in each particular case.

Keywords: canon, iconografy, contemporary art
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Srđan Radojković, Bogorodica sa malim Hristom, privatna kolekcija, 1998-2000.
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GET LUCKY: COGNITIVE ASPECTS OF GENERATIVE ART

GET LUCKY: KOGNITIVNI ASPEKTI GENERATIVNE UMETNOSTI
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SUMMARY

This paper addresses the creative, cultural and cognitive aspects of symbolic and procedural thinking in 
contemporary generative art.
Generative art is perceived broadly, as a heterogeneous realm of artistic approaches based upon combining 
the predefined elements with different factors of unpredictability in conceptualizing, producing and 
presenting the artwork, thus formalizing the uncontrollability of the creative process, underlining and 
aestheticizing the contextual nature of art.
The introduction provides an overview of generativeness as one of the key factors of art making, outlines 
the characteristics of ludic, pseudo- or proto-scientific methodology that distinguish generative art, and 
focuses on generative principles in digital art.
The main section includes several interrelated sets of contemporary generative art projects, with comments 
on the conceptual, technical and poetic qualities of their methodologies.
The conclusion summarizes the specifics of symbolic and procedural thinking which is required for the 
development of generative art projects, and discusses its cognitive implications for creativity in general.

Keywords: abstraction, algorithm, analogy, anticipation, art, evolution, code, cognition, creativity, 
culture, digital art, generativeness, innovation, intuition, knowledge, language, predictability, procedure, 
programming, reduction, semantics, software, science.
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Generative Art and Digital Art

The conceptions of generative art in contemporary discourse differ by inclusiveness (Galanter 2003, Arns 
2004, Quaranta 2006, Boden and Edmonds 2009, Watz 2010, Person 2011). In this paper, generative art is 
perceived broadly, as a heterogeneous realm of artistic approaches based upon combining the predefined 
elements with different factors of unpredictability in conceptualizing, producing and presenting the 
artwork, thus formalizing the uncontrollability of the creative process, underlining and aestheticizing the 
contextual nature of art.

Similarly, the term digital art in this paper denotes a wide spectrum of practices based upon the 
innovative, experimental, direct or indirect application and exploration of emerging (digital) technologies 
in correlation with scientific research, which strategically redefine the notions of both traditional and new 
media, and challenge the distinctions between artistic process, experience and product.

Generativeness

Like all other human endeavors, the arts always emerge from an interrelation between control and 
accident, and exist in a probabilistic universe. The artists’ consciousness about and appreciation of the 
impossibility to absolutely control the creative process, its outcomes, perception, reception, interpretation 
and further use is often not their principal motivation, but it becomes central in generative art. Generative 
art appreciates the artwork as a dynamic catalyzing event, susceptible to chance and open for change.

The early examples of planned inclusion of chance in western art, with aleatory music in the fifteenth 
century, through the musical game of dice (Musikalisches Würfelspiel) and W.A. Mozart’s (unauthenticated) 
instruction-based random compositions in the eighteen century, lead the way to the experiments with 
indeterminacy in the early twentieth century.

Duchamp’s works based upon chance and aesthetic indifference motivated John Cage’s exploration of 
indeterminacy, for example in Music of Changes (1951), in Imaginary Landscape series (1939-1952) 
and, most notably, in 4:33 (1952) which affirmed the conscious use of chance, interaction and openness 
to various media as the legitimate artistic principles (Gere 2008, 81-87).

Contemporary generative art emerges from the mid-twentieth century Modernist exploration of the 
nature of creative process, of the material, semantic and contextual identity of the artwork, influenced by 
information theory, system theory, cybernetics and semiotics (Weibel 2007, 21-41; Rosen 2011).

Algorithm and Unpredictability

The use of instructions and language in minimalism and in conceptual art introduced the algorithm and 
procedure as formal elements but also as participatory factors, e.g. in Sol LeWitt, Lawrence Weiner and 
George Brecht. It emphasized that the operation of an algorithm, as a structured set of rules and methods, 
may be well comprehended but its effects can evade prediction.

The cognitive tension between the banality of pre-planned systems and their surprising outcomes became 
one of the major poetic elements in minimal music, for example in Steve Reich’s opus in the 1960s, with 
the astonishing effects of phase shifting, iteration, repetition and accumulation of musical figures, in 
Fluxus, in some process artworks such as Hans Haacke’s Condensation Cube (1963), and in some land 
art projects such as Walter DeMaria’s The Lightning Field (1977).
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Artwork as a Study: Curiosity and Generativeness

The idea of structuring a complex artwork in the form of research or study is widely adopted in contemporary 
art, particularly in digital art in which the fluidity of boundaries between production stages (idea, draft, 
sketch, final work, presentation, reproduction, etc.) is a given.

A forerunner to modern study-based art is Leonardo da Vinci whose career is defined by the intellectual, 
emotional and aesthetic joy of experimentation, discovery and learning (Bambach 2003, Kemp 2011). 
His exceptional curiosity and need to scrutinize and artfully share his wondering of the world have been 
highly influential and motivational in the arts, science and technology.

With masterful, visually compact explorations of the paroxysms of facial expression in Characterköpfe, 
Ausdrucksstudien and Selbstportraits series (cca. 1770-1783), Franz Xaver Messerschmidt is another 
important antecedent and emancipator of modern understanding of the study-based artwork (Scherf 2010, 
31-42, Lambotte 2010, 50-63). The study-based approach which emphasizes the experiential aspects of 
the artistic process and the experimental nature of the artwork intensifies in Modernism as epitomized in 
Picasso’s oeuvre. The study-based approach was prominent in Neoconstructivism and in early computer 
art, in which the principle of trial and error was established both conceptually and technologically (Taylor 
2004, Rosen 2011).

In recent art, Roman Signer’s work highlights the idea of ludic, proto- or pseudo-scientific experiment 
which is performed out of curiosity to actually experience, not just envision, what will happen in certain 
preconceived circumstances (De Land 1995, Doswald 1995, Jouannais 1995, Mack 2006). This idea is 
important in digital generative art because the computer-based methodology facilitates rapid testing and 
prototyping, but primarily because it points to the specific qualities of procedural thinking. A notable 
exponent of ludic, proto- or pseudo-scientific approach in popular culture is Gaston Lagaffe (drawn by 
André Franquin from 1957 to 1996) who induces warm identification with every child regardless of their 
age. Always keen for risky experimentation and hacking, often with catastrophic consequences, Gaston 
is a paradigm of fresh, charmingly nonchalant attitude toward research-based invention, but also toward 
institutional and social conventions of the ‘grown-up’ world. He embodies a ludic cognitive drive as a 
topological layer of creativity which comes before scientific and artistic method.

With a tendency of the art career to become a routine, secured, crafty enterprise, the study-based 
methodology introduces a conscious risk of failure or waste of energy and resources, thus emphasizing the 
ethical aspect of art in general. The fact is, however, that even the study-based methodology can regress 
into a formula or brand for an essentially mediocre art production. This aspect calls for special attention 
in contemporary art and art education in which ‘research’ and ‘experiment’ rank among the most revered 
keywords.

Generative methodologies in digital art indicate the probable origin of the term generative art in the 
linguistic concepts such as ‘generative grammar’ and ‘transformational-generative grammar’ (Nake and 
Grabowski 2011). The artists combine the principles of innovative combinatorics with connective and 
transforming operations such as analogy making and invention. Here are some examples.
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Transcoding

A significant legacy of hacking and transmedia imagination in digital art stems from Nam June Paik’s early 
experiments with electromagnetic audio and video signal. Paik’s sound installation Fluxusobjekt Random 
Access (1962-1963) playfully and elegantly deconstructs the dictate of linear succession in musical 
reproduction and in narrative structures, and resonates with a number of sophisticated contemporary 
interactive works (Decker-Phillips 2010, 33-40).

Paik’s Participation TV 1 (1963-1966) in which the audio signal from the microphone explosively deforms 
a generated circular shape on the TV screen is reflected in Ei Wada’s Braun Tube Jazz Band (2008) in which 
the artist recorded videos by sending various audio signals to the composite video in of a CRT monitor. 
Then he played these videos on several CRT monitors whose video out signals were amplified as sound and 
modified by varying the distance of the performer’s hand from the screens (Transmediale 2008) (photo 1).

In Magnet TV (1965) Paik distorted the TV image by placing the magnet on top of the TV set, and in 
some setups the audience could move the magnet and animate the picture. Carsten Nicolai’s installation 
crt mgn (2013) is a direct reference and tribute to Magnet TV. In crt mgn, the light of four wall-mounted 
neon tubes is recorded by a video camera and transmitted to a TV screen whose image is distorted by the 
irregularly swinging pendulum-mounted magnet. The moving magnet induces electricity in an electric 
coil and the magnetic field fluctuations are transformed into sound (Nicolai 2013).

Photo 1. Ei Wada, Braun Tube Jazz Band, 2008 (Source: Dancity Festival 2011, Foligno, Italy)
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Crowdsourced Remix

Things get particularly interesting when the programmed regularity or randomness mix with the 
(un)predictability of human reactions and decisions.
For his Game Music project (2004-2006), Vladimir Todorović developed a freely downloadable mod for 
the popular online game Unreal Tournament, which does not affect the gameplay but encodes the actions 
and conditions of each player and sends them back to the artist’s server which converts them into sounds 
and arranges these into musical compositions (Todorović 2004).
The online exploitation of mass participation is addressed in several projects by Aaron Koblin. In Bicycle 
Built for Two Thousand (2009), Koblin and Daniel Massey crowdsourced an ‘analogue’ reconstruction 
of the song Daisy Bell (Bicycle Built for Two) from 1892, whose lyrics were used for the first successful 
computer voice synthesis in 1961.*1The 2088 notes of the song were served to Amazon’s Mechanical 
Turk whose users were tasked with recording their sonic interpretations of the notes, one note per task. 
The recordings were collected and rearranged back to their original positions in the song. The visitors to 
the project web page can listen to various versions of the reconstructed song by selecting different human- 
or computer-generated voice tracks (Koblin 2009). 

Reface [Portrait Sequencer] (2007-2010) by Golan Levin and Zachary Lieberman wittily exploits the 
sight as a dominant human sense and the human reliance on facial communication. Its camera captures 
a brief video of the viewer’s portrait, divides the image in three horizontal slices (mouth/nose, eyes and 
forehead) and dynamically mixes them with the slices taken from previous viewers. The face tracking 
algorithm provides the continuous capture of the viewer’s moving face, the seamless alignment and 
blending of the video slices, and triggers their rearrangement as the viewer blinks (Levin 2007) (photo 2).

* This song was sang by HAL 9000 in Kubrick’s Space Odyssey (1968) for the same reason.

Photo 2. Golan Levin and Zachary Lieberman, Reface [Portrait Sequencer], 2007-2010 
(Courtesy of the artists)
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Distracted Computer Vision
Kyle McDonald’s brilliant innovations, modifications and applications of real-time computer vision 
(CV) and face recognition software open the new aspects for critical assessment of the role of selective 
observation and depiction of details in drawing. 
McDonald’s and Matt Mets’ Blind Self Portrait (2012) uses CV to build a contour portrait of the visitor 
who has to keep the eyes closed while holding a pen on a moving platform in order to execute the drawing, 
thus becoming both the subject and a slightly inconsistent ‘mechanical part’ of the system (McDonald 
2012) (photo 3). This seemingly passive role is similar to the role of William Anastasi’s body in his 
Subway Drawings from the 1960s. 

In McDonald’s Caricature (2013)*1the CV determines the displacements of moving facial elements in 
the video image and amplifies them in real time. The most radically moving parts of the face become 
grotesque instead of the most prominent ones in the traditional caricature (McDonald 2013) (photo 4).

* Presented as a demo for ofxCv add-on to OpenCV for openFrameworks.

Photo 3. Kyle McDonald and Matt Mets,  Blind Self Portrait, 2012 (Courtesy of the artists)

Photo 4. Kyle McDonald, Caricature, 2013 (Courtesy of the artist)
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As a mathematically formulated detection and interpretation of visual data, computer vision can be 
delusional. True to Leonardo’s view of pareidolia as a device for unorthodox rendering of the known 
visual forms (da Vinci 2008, 173), Shinseungback Kimyonghun trick the CV in their Cloud Face project 
(2012) to select the face-like forms in the video images of a cloudy sky (Shinseungback Kimyonghun 
2012). Pareidolia in CV, subsequently popularized in Google’s DeepDream software (2015), indicates 
that apophenia*1unfolds somewhere between perception and reception (photo 5).

In Portrait (2013) Shinseungback Kimyonghun use CV in statistically based style of Jason Salavon to 
generate a series of averaged portraits representing the personalized identities of different movies. The 
software detects faces in every 24th frame of the selected movie and blends them into one (Shinseungback 
Kimyonghun 2013) (photo 6).

* Human tendency to establish meaningful patterns within random data (Skeptic’s Dictionary 2014).

Photo 5. Shinseungback Kimyonghun, Cloud Face, 2012 (Courtesy of the artists)

Photo 6. Shinseungback Kimyonghun, Portrait (Bourne Identity and Taxi Driver), 2013 (Courtesy of the artists)
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Human mind is prone to fetishizing for various reasons and in different ways, and CV can be helpful there 
as well. The White Glove Tracking project (2007) by Evan Roth and Ben Engebreth was a humorous multi-
participatory online exercise in tracking Michael Jackson’s venerable white glove in 10,060 frames of his 
landmark live performance of Billy Jean at Motown 25 TV show in 1983 (Roth and Engebreth 2007).

When applied to the continuously self-obscuring or self-obliterating visual phenomena, CV reveals their 
complexity. In Graffiti Analysis series (2010), Evan Roth transforms the four-dimensional events into 
exciting 3d printed objects by recording the spatio-temporal dynamics of the spray can jet during graffiti 
writing (Roth 2010). Time is extruded over the Z axis and pen speed is represented by the thickness. Inmi 
Lee and Kyle McDonald employed this method in Mother (2012) to track, isolate and materialize the 
hand gestures of the people while talking in response to certain linguistic cues such as bbijook, bbejook, 
bogle, bbogle, bingle and bengle (Lee and McDonald 2012) (photo 7).

Photo 7. Inmi Lee and Kyle McDonald, Mother, 
2012 (Courtesy of the artists)

Selective Semantics

In generative art, certain qualitative phenomenological aspects are selectively quantified and turned into 
something else. This principle can be a theme in itself.

R. Luke DuBois explores the contextual factors of the uncanny allusiveness of selective quantification in a 
number of projects. In Self-portrait 1993-2014 (2014), for example, he used semantic analysis to visualize 
his email correspondence over a period of twenty years. It is a force-directed graph resembling a stellar map, 
with DuBois’ primary email addresses in the center surrounded by the addresses of several thousand people. 
The frequency and tone of communication, and language familiarity determine the attraction forces between 
the visual representations of correspondents (DuBois 2014) (photo 8).

The online profit-oriented automatic recognition of linguistic and behavioral patterns was deftly subverted 
by Mimi Cabell and Jason Huff in American Psycho (2012). It was created by sending all the pages of Bret 
Easton Ellis’ novel American Psycho (1991) through Gmail, one page per email, and collecting the Google ads 
that appeared next to each email. The ads were used to correspondingly annotate the original text which was 
then erased leaving only the original chapter titles and generated footnotes (Cabell and Huff 2012) (photo 9).

Photo 8. R. Luke DuBois, Self-portrait 1993-2014 (detail), 
2014 (Courtesy of the artist)
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Escalation
Automatic pattern recognition relies heavily on the frequency of iterations and on the efficient (speedy) 
accumulation of specific instances. However, even when the accumulation is infinitesimally slow, the 
effects can be stunning. In Jonathan Schipper’s Slow Inevitable Death of American Muscle (2008) two 
1978/1979 Pontiac Firebirds are pressed into a head on collision which takes six days. During that time 
each car moves about 90cm into the other, performing a 50km/h collision at a speed of 0.00000625km/h 
(Schipper 2008) (photo 10).

Photo 9. Mimi Cabell and Jason Huff, American Psycho (page 4 and page 24), 2012 (Courtesy of the artists)

Photo 10. Jonathan Schipper, Slow Inevitable Death of American Muscle, 2008 (Courtesy of the artist)
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Similarly, the effects can be engaging when the relatively monotonous build-ups get sporadically disrupted. 
Sudden changes in sound and image, generated by the random walk algorithm which was modified with 
cosine function, accelerated and decelerated, determine the overall ambience of Vladimir Todorović’s video 
1985 (2013). Inspired by George Orwell’s 1984 (1949), it is an abstract visualization of the fictional activities 
of the four ministries (Peace, Love, Plenty and Truth) that govern Oceania one year after the events in the 
novel (Todorović 2013) (photo 11).

Photo 11. Vladimir Todorović, 1985 (Ministry of Truth), 2013 (Courtesy of the artist)

Todorović successfully employs this ambiental concept in several other animations, for example in Silica-
Esc (2010) which remixes the works of Jean Luc Godard (Weekend, 1967), Velimir Khlebnikov (The Radio 
of the Future, 1921), Fyodor Dostoyevsky (Notes from the Underground, 1864), and quotes by Caspar 
David Friedrich. It uses the cloth simulation algorithm for rapid generation and movement of abstract visual 
elements synchronized with sound and narration.

Beyond Procedure

At least two modes of thinking unfold in the development of generative art projects. One concerns matching 
the algorithmic and the unpredictable elements into a coherent generative system. It relies on the anticipation 
or expectation of the performative qualities of the system, based upon experience, knowledge and intuition. 
Another mode is required for the construction of algorithms as multi-purpose tools (Weibel 2007, 22-25). 
It requires procedural literacy and programming skills, particularly for generative projects in digital art.*1

* Many projects presented in this paper were (in some part) created with programming environments such as Processing, openFrame-
works, Max/MSP, etc.
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Procedural literacy, understood as “ the ability to read and write processes, to engage procedural representation 
and aesthetics”, implies that programming is not just a technical task but an act of dynamic communication 
and symbolic representation of the world (Reas et al. 2010).

Procedural thinking includes three steps: dematerialization of certain phenomenon into a set of signs that 
describe it properly, resolving that sign set into pure syntax (removing the semantic layer), and translation 
of the syntax into a series of operations (elements of the programming language) (Nake and Grabowski 
2011). This ‘trivialization’ requires a set of cognitive abilities: intuition or sense for recognizing the 
phenomenon which can be algorythmized under particular conditions, imagination and flexibility of 
reasoning, distinguishing between the rational and irrational aspects in the mental concepts of natural 
phenomena, and attention to scope and inflexibility of the algorithmic (computer) system.

Procedural thinking faces some challenges, especially in creative coding. The conceptual constraints 
(syntaxes) of programming languages and the hardware architecture can impose certain solutions and 
unwillingly spin the artistic process (Reas et al. 2010). The fixed performative capabilities of the hardware 
can reflect in roughness and lack of spontaneity in the simulations of natural phenomena (Watz 2010). Finally, 
there are the undecidable problems in computability theory, and the limits of mathematical formalization 
established in Gödel’s incompleteness theorems. But protocols, material and formal boundaries are enforced 
by men or nature to all human activities, not just to procedural thinking. While optimization of productivity 
and expressiveness within restricted frameworks requires hard mental work, the quality of effort in 
breaking out of restricted frameworks is the essence of creativity (Kay 1997).

Generative approaches in digital art explore the discovering potential of the plasticity and adaptability 
in mimicking natural phenomena as the defining factors of universal computing machine (David and 
Martin 2000, Watson 2012). This exploration requires ingenuity, team work, interdisciplinary research, 
understanding of accumulated knowledge, and learning (Grba 2015). The successful generative artworks 
are powerful tools for blending the elements of unrelated matrices of thought into the new matrices of 
meaning through comparison, abstraction and categorization, analogies and metaphors. Just like computer 
software, they encapsulate specific intellectual energy which can be engaged implicitly or explicitly and 
incite original, often surprising, configurations and ideas.

The examples in this paper are distinguished by the artists’ abilities to expand the potentials of generative 
methodology by creating new contexts which transcend the conceptual, productive, expressive and 
aesthetic limits of code-based art making. They elegantly demonstrate the amazing capacity of human 
mind to simultaneously invent the technology, absorb it, adapt to it, repurpose and transform it as needed.
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Rezime
Ovaj tekst razmatra stvaralačke, kulturološke i kognitivne aspekte simboličko-proceduralnog mišljenja u savremenoj 
generativnoj umetnosti.
Uvodni deo komentariše generativnost kao jedan od ključnih činilaca umetničkog stvaralaštva, prikazuje osobenosti ludičke, 
protonaučne ili pseudonaučne metodologije koja odlikuje generativnu umetnost, i fokusira se na generativne principe u 
digitalnoj umetnosti.
Sledi pet poglavlja koja tematizuju različite generativne pristupe predstavljanjem izabranih umetničkih projekata, njihovih 
koncepcijskih, tehničko-proceduralnih i poetičkih kvaliteta. Primeri su u slojevitim uzajamnim odnosima.
Završni deo sintetizuje specifičnosti simboličko-proceduralnog mišljenja u razvoju generativnih umetničkih projekata, 
diskutuje njegove kognitivne implikacije i značaj u stvaralačkom postupku.

Ključne reči: apstrakcija, algoritam, analogija, anticipacija, digitalna umetnost, evolucija, generativnost, inovacija, intuicija, 
jezik, kôd, kreativnost, predvidljivost, procedura, programiranje, redukcija, saznanje, semantika, softver.
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REZIME

Sindi Šerman deluje u polju liberalne političke tradicije, za koju je konstitutivno razumevanje tela 
kao bilo kog drugog sredstva za obezbeđivanje moći. Pitanje je koja se značenja otvaraju u rascepu 
između očekivane i aktuelne slike tela koju Šermanova nudi posmatraču. Njen rad najčešće ukazuje na 
konstruisanu, simulakrumsku prirodu rodnih razlika, a medijum kojim to postiže je upravo onaj koji te 
razlike i održava. Svojim fotografijama ona u duhu postmoderne simulacije oponaša slike koje su značenje 
i dobile podražavanjem (mimezis mimezisa). U svojim Filmskim kadrovima ona predstavlja žene kao 
objekte namenjene činu gledanja. U kasnijem radu njeno sopstveno telo putem maskiranja (modna lutka, 
marioneta, erotski fetiš) postaje metafora/alegorija veštačkog, artificijelnog tela, kao i materijalizacija 
potisnutog erotskog objekta.    

Ključne reči: rodni identitet, mimezis mimezisa, simulakrum, čin gledanja, artificijelno telo

SPECIFIČNOSTI ODNOSA PREMA TELU I TELESNOM U RADU SINDI ŠERMAN
U kontekstu umetnosti nakon sedamdesetih godina 20. veka

SPECIFICITY OF THE ATTITUDE TOWARDS THE BODY AND THE PHYSICAL IN THE WORK OF CINDY SHERMAN
In the context of art following 1970’s

Stefan Tasić, doktorand
Slikarski odsek, Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Mentor: dr Zoran Todorović

                 

      

  

      

   

 

    
Untitled #A, 1975.   Untitled #B, 1975.  
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Sindi Šerman (Cynthia „Cindy“ Morris Sherman, 19. januar 1954.) je američka fotografkinja i filmska 
režiserka. Najpoznatija je po konceptualnim portretima i fotografijama na kojima se bavi pitanjima 
identiteta i njegove reprezentacije, najčešće ispitujući uloge žena u društvu. Neka od njenih dela su 
kasnije ušla u popis najskupljih fotografija ikada prodatih. Prema Mišku Šuvakoviću delo Sindi Šerman 
je: „američko po suočenju sa sistemom urbane i medijske proizvodnje, razmene i nekontrolisane potrošnje 
robe, vrednosti, značenja i vizuelnosti“.1 Koristeći sebe, svoje telo i svoje lice kao model, ona konstruiše 
predstave i karaktere inspirisane filmovima, televizijom, časopisima, slikama iz istorije umetnosti ili kreira 
bizarne aranžmane sa hranom, lutkama i protezama, inspirisane različitim izvorima, pa i bajkama. Svoj 
lik najčešće u potpunosti transformiše koristeći se maskama, perikama, protezama, šminkom, kostimima, 
a koristi i lutke poput seks-lutaka u skorijem radu, koji često deluje groteskno i odbojno. Šermanova 
radi u tematskim serijama, od kojih je najprofilisanija i verovatno najpoznatija Filmski kadrovi. Na 
fotografijama Bez naziva ona se bavi podražavanjem (mimezis) čitavog niza slika iz zapadne kulture – 
od modne fotografije, likova sa razglednica ili patetičnih žanr scena. O odnosu prema svom radu kaže: 
,,Nisam želela da stvaram visoku umetnost, niti me je zanimala slikarska boja, već sam želela da nađem 
nešto sa čime bi svako mogao da se identifikuje, ne znajući, pri tome, ništa o savremenoj umetnosti. O 
svom radu nisam razmišljala kao o skupo odštampanom delu ili o njegovom arhivskom kvalitetu; nisam 
želela da se moja dela doimaju kao luksuz“, a o svojim namerama: „Želela sam da podražavam nešto iz 
kulture, a da istovremeno, dok to radim, zbijam šalu sa kulturom“.2

Rođena je u Nju Džersiju, odrastala u predgrađu Long Ajlenda, a školovala se na State University College 
at Buffalo, Njujork, u početku studirajući slikarstvo. U ovom periodu je uglavnom slikala autoportrete 
i kopirala fotografije i slike koje je nalazila u časopisima. Upravo je profesor fotografije bio taj koji ju 
je upoznao sa konceptualnom umetnošću, što je imalo oslobađajući efekat na nju, što i sama potvrđuje - 
opsesivno je kopirala druga umetnička dela, dok nije shvatila da prosto može da uzme kameru i podredi 
je svojim idejama. Fascinacija idejom o mogućnostima transformacije svoga lika započela je sa pet 
fotografija iz studentskih dana iz 1975. – Untitled A-E, na kojima je šminkom i šeširima transformisala 
svoj lik, kreitajući vrlo specifične karaktere. Na Untitled B je već očigledno problematizovanje pitanja 
rodnog identiteta, koje će pratiti i njen kasniji rad. Fascinacija idejom o transformaciji vukla ju je ka 
antikvarnicama i radnjama sa kostimima i starom odećom, gde je nalazila inspiraciju za sve brojnije 
likove i karaktere, koje se nije libila da pokazuje i u javnosti. Često se na otvaranjima izložbi u Bafalu 
pojavljivala u ovim kostimima, prerušena u trudnicu, na primer. Svoje ponašanje u ovom periodu nije 
razumevala kao vid performansa, već je to za nju prosto bila: „odeća za izlazak, kao i svaka druga“.3  

Svoje telo je počela da koristi kao lutku, poligon za pripovedanje, da ga, kao i lice, tretira poput belog 
platna na kome ili sa kojim su predstavljene različite ljudske situacije i stanja. Ono, njeno sopstveno telo, 
nužno je postalo depersonalizovano, upravo kako bi bilo u stanju da prihvati bezbrojne karaktere i da 
bude smešteno u bezbroj situacija. U intervjuu koji je dala Njujork tajmsu 1990. godine, kaže da joj se čini 
da je anonimna na svojim delima. Kada posmatra ta dela, nikada ne prepoznaje sebe; to nisu autoportreti, 
već nekada u potpunosti nestaje u njima. 

Na ovaj način Šermanova se bavi društvenom ulogom lika, to jest pitanjem o tome šta čini ličnost 
iza društvene maske i da li se, uopšte, bivstvovanje tela ikada nalazi izvan društva, njegovih zakona i 
ideoloških zahteva.

1 Miško Šuvaković (2005) Konceptualna umetnost, Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, str. 641.

2 Džilijan Rouz (2002) Stvaranje prostora za ženski subjekt feminizma – Prostorne subverzije Dženi Holcer, Barbare Kruger i Sindi Šerman, 
u Branislava Anđelković (priređ.), Uvod u feminističke teorije slike, Beograd: Centar za savremenu umetnost, Beograd, Akademija, str. 276.

3 Amanda Cruz (2006) Movies, Monstrosities, and Masks: Twenty Years of Cindy Sherman, in Amanda Cruz, Elizabeth A. T. Smith, Amelia 
Jones, Cindy Sherman – Retrospective, New York: Thames & Hudson, p. 2.
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Filmski kadrovi

Najraniji radovi Šermanove inspirisani su svakodnevicom, prostorom u kome se konstituišu i održavaju 
rodne i polne, ali i sve druge razlike. Tela se, u polju svakodnevnog prostora, rodno disciplinuju putem 
stereotipa koji konstituišu muškost i ženskost i daju im smisao. U ovim izvedbama svakodnevna publika 
zna šta da očekuje i spremno odbacuje sve što se ne podudara sa očekivanim. Upravo na izneveravanju 
ovog očekivanja ona gradi svoje radove. Publika koju čine rodno određene individue je proizvod, a 
ona rekonstruiše upravo te društveno-kulturne prakse, diskurse i ustanove, čiji je smisao proizvodnja 
muškaraca i žena. 

Filmski kadrovi (Untitled Film Stills), nastali krajem sedamdesetih, a započeti krajem 1977. godine, 
verovatno su njena najpoznatija serija fotografija. Čini je osamdesetak crno-belih fotografija na kojima 
se mikrija Šermanove odnosi na vizuelni jezik masovnih medija. Maskirajući se i prerušavajući, ona igra 
uloge u nepostojećim Hičkokovim ili Godarovim filmovima, običnim reklamama, tematskim časosopisima 
ili filmovima B produkcije. Šermanova kreira fiktivne situacije za pogled, to jest za čin gledanja.1 I same 
žene su na ovim fotografijama predstavljene kao objekti namenjeni pogledu, činu gledanja – one sanjare, 
strepe, iščekuju nešto što se nalazi van našeg vidokruga. Šermanova na ovim fotografijama materijalizuje 
svoj muški voajerizam usmeren na ženske figure. Trpno stanje ženskog subjekta na ovim fotografijama 
pojačano je ambijentom, ili kadriranjem – smanjivanjem figure, odsecanjem delova tela (ruku, nogu - 
#24, #31, #45, #49, #54, #55). 

1 Šuvaković, M., op. cit., str. 641.

                 

      

  

      

   

 

    

                 

      

  

      

   

 

    

Ženskost se na ovim fotografijama konstituiše i 
mestom na kome se nalazi subjekt – u vrtu (#47), 
kuhinji (#3, #10), kupatilu, ispred ogledala (#2, 
#81), između građevina, kao nejaki i mali subjekt 
(#17, #21, #22, #42, #44, #58, #65, #63, #64), i 
tako dalje. Upravo nas očiglednost konstruisane 
prirode ženskosti na ovim fotografijama stavlja, 
kao posmatrače, u ulogu saučesnika u procesu 
konstruisanja i odvraća nas od potrebe da se zapitamo 
o tome šta ove žene zaista jesu bez te odeće i van tog 
ambijenta. Mi smo dovedeni u poziciju voajera, ali 
se tu javlja određena nelagoda, jer je baš taj pogled 
koji daje smisao svakodnevnim stvarima prelomljen 
i osujećen. Ona svesno koristi rascep koji postoji 
između očekivane i aktuelne slike tela.

                 

      

  

      

   

 

    

Untitled Film Still # 3, 1977. 

Untitled Film Still # 24, 1978.   Untitled Film Still # 54, 1980.



120 121ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

                 

      

  

      

   

 

    

                 

      

    

   

                 

      

    

   

Na Filmskim kadrovima Šermanova igra imaginarnu ulogu u tipičom 
filmu određenog žanra. U stvari, ona sama ne smatra da je tu u pitanju 
gluma, već tvrdi da joj je kod gro-planova bila potrebna veća izražajnost 
lica u svrhu opisa situacije, jer su pozadina i atmosfera na fotografijama 
bili za tu svrhu nedovoljni. Želela je da priča potekne od lica, a „gluma 
se naprosto desila“ (Untitled#27). Ove fotografije predstavljaju kadrove 
iz filma koji kao da smo negde već videli. Međutim, to nije slučaj, u 
pitanju je čista pojavnost određene predstave kodirane u našoj kulturi. 
Ona glumi, ne ulogu u nepostojećem filmu, već glumicu koja igra u 
nepostojećem filmu. I sama je potvrdila da su joj neki prijatelji govorili 
kako prepoznaju scene iz određenih filmova, iako praveći fotografije 
nije imala na umu nijedan konkretan film. U pitanju je čist simulakrum, 
jer ove fotografije kao da predstavljaju kopiju originala koji u stvari ne 
postoji. Ovu zabunu je svesno nametnula, jer ona proizvodi entropijsku 
igru između manjka i viška proizvedenog vizuelnog značenja. 

                 

      

    

   

                 

      

    

   

 Untitled Film Still # 27, 1979.

Untitled Film Still # 63, 1980.   

Untitled Film Still # 48, 1979.

Untitled Film Still # 21, 1978. 

Untitled Film Still # 2, 1977.
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Feminističko čitanje rada Sindi Šerman

Sama umetnica ne smatra svoj rad feminističkim, iako ga feminističke teoretičarke čitaju u tom ključu, 
očigledno polazeći od serija poput one iz 1981. godine – Centerfold (Untitled #96, #92), gde citira 
stereotipne ženske uloge u filmu, televiziji i časopisima. Komentarišući jednu od ovih fotografija, 
napominje da joj je cilj bio da muškarcu koji prelistava časopis budu izneverena očekivanja tako što bi 
se, umesto očekivane lascivne slike, susreo sa prizorom zbog koga bi se osećao kao prestupnik, kaže da 
gledajući ženu koja je možda žrtva, o njima nije razmišljala kao o žrtvama, ali da očigledno ima potrebu 
da natera nekoga da se oseća loše zbog toga što ima određena očekivanja. 

Untitled #96, 1981.      Untitled #92, 1981. 

                 

      

 

                 

      

 

Šermanova se u svom radu bavi dominantnim subjektivitetom, a to je muškarac, belac, pripada srednjoj 
klasi i heteroseksualac je. Po Džilijen Rouz (Gillian Rose), dela Sindi Šerman se „očito inspirišu delom 
Lore Malvi (Laura Malvey)“ o „ženi-kao-predstavi i muškarcu-kao-nosiocu-pogleda“. Međutim, ovi 
radovi ne nude nevinu ili jednostavnu alternativnu poziciju iz koje se gleda i nije jasno koju to uopšte 
poziciju posmatrač treba da zauzme. Kritičari često napominju konfuziju koju izaziva u posmatraču.1

Funkcionisanje rodnog identiteta u zapadnoj kulturi sumira Žarana Papić, polazeći od Levi-Strosa 
(Claude Lévi-Strauss): „Muško i žensko. To je tako očigledna činjenica razlike da je, smatra se, ne 
treba ni „dokazivati“. Njena „prirodnost“ se vidi. Ona se oseća. Ne može se prevideti. Polna razlika, 
dakle, funkcioniše po zakonima „prirode“. Ona je nedvosmislena činjenica prirode. Stoga, i razlika među 
polovima može biti samo, i nikako drugačije, „prirodna“. Polnost ovde u potpunosti dobija status physisa 
jer je ona dokazano (ili bolje rečeno, nepotrebno je dokazivati) ono što je izvan ljudskog delovanja. O njoj 
ne može biti nikakvog dogovora. Ona stoga poprima sve atribute i status trajne suštine.“2

Širi ideološki okvir

Da bi se razumeo rad Sindi Šerman, neophodno je odrediti ideološki okvir unutar koga ona deluje i na 
koji referiše u svom radu, bilo da podražava renesansne portrete, bilo kadrove iz filma koji na stereotipan 
način konstituiše ženski subjekt. To je polje liberalne političke tradicije, za koju je konstitutivno 
razumevanje tela kao svakog drugog sredstva za obezbeđivanje moći. Telo je alat koji služi manipulisanju 
u društvenom polju, čija se moć konstituiše na liberalno-kapitalističkim osnovama, o čemu piše Elizabet 
Gros (Elizabeth Grosz): „...Druga linija ispitivanja uobičajeno se prema telu odnosi u smislu metafora 

1 Džilijan Rouz, op. cit., str. 281.

2 Žarana Papić (1995) Opozicija priroda/kultura kao „prirodna” definicija i interpretacija polne razlike – Levi-Strosova projekcija iskona 
kulture kao društvenog ugovora između muškaraca, Ženske studije – časopis za feminističku teoriju, 1, Beograd, str. 167.
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koje ga tumače kao instrument, oruđe, ili mašinu, koja je na raspolaganju svesti, posuda koja je ispunjena 
životom, voljnom subjektivnošću. Za Loka (John Locke), i Liberalnu političku tradiciju uopšte, telo 
je posedovanje, vlasništvo subjekta, koji je time razdvojen od čulnosti i donosi odluke i izbore kako 
da raspolaže telom i njegovim moćima (na tržištu rada, na primer). Neki modeli, uključujući Dekartov 
(René Descartes), telo tumače kao samo-pokrećući automat, dosta nalik satu, kolima ili brodu (ovo su 
preovladavajuće i na neki način isključive slike), u skladu sa preovlađujućim načinima tehnologije. 
Ovo razumevanje tela nije jedinstveno samo za patrijarhalnu filozofiju, nego je podloga nekih varijanti 
feminističkih teorija koje patrijarhat vide kao univerzalno muško pravo na prisvajanje ženskih tela…“ 1  

1 Elizabet Gros, Preoblikovanje tela, Ženske studije – časopis za feminističku teoriju, 14/15, Beograd, str. 33.

                 

      

                 

      

Na fotografijama sa protezama, 
dodacima, zamenama delova tela, 
ona ih koristi na takav način da 
ostaje očigledno, i čak naglašeno 
da su to zamene, umeci, čime se 
nedvosmisleno ukazuje da je u 
pitanju simulakrum. Time ona povlači 
subjekt – biće, iz pojavnosti tela, koje 
nudi kao ljušturu u koju se upisuje 
društveni sistem moći konstituisan 
označiteljima i označenim. Na 
fotografijijama poput Untitled #183 
ili #222, grudi, kao prvorazredni 
označitelj ženskog subjekta u 
zapadnoj kulturi, predstavljene su kao 
oklop iza koga biće uzmiče.

Predstava ne prikazuje, već objekat prikazivanja oponaša istorijsku predstavu koju zastupa subjekat. 
Protezama se postiže utisak o telu koje je manje ljudsko od bilo kog tela prikazanog u tradiciji zapadnog 
mimetičkog slikarstva.

Kritika mimezisa

Likovi – autoportreti i situacije na ovim fotografijama predstavljaju podražavanje slika koje postoje u 
zapadnoj kulturi i čiji su vizuelni kodovi prepoznatljivi. Ona u duhu postmoderne simulacije oponaša 
slike koje su značenje dobile podražavanjem – mimezis mimezisa, kako to označava Miško Šuvaković12  
ili mimikrija, kako je naziva Džilijan Rouz.3

Iako su ovi radovi narativni, oni problematizuju upravo naraciju i tradiciju podražavanja u zapadnoj 
umetnosti, i to, koristeći se istim sredstvima, što je očigledno u seriji od trideset pet istorijskih portreta, 
nastalih od 1989. do 1990. godine. Metod rada je ovde identičan metodu kod Filmskih kadrova – podražava 
se stereotipna predstava, a ne konkretno delo, osim u tri slučaja, izuzetka. Na Untitled #224 očigledano je 
da je konkretan uzor Karavađov Bolesni mladi Bah iz 1593. godine.

 

2 Miško Šuvaković, op. cit., str. 645.

3 Džilijan Rouz, op. cit., str. 279.

Untitled #183, 1988. Untitled #222, 1990.
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Suprotan pristup u pokušaju distanciranja od mimetičkog su imali umetnici koji su se bavili performansom. 
Ideja telesne umetnosti, u koju spada i performans, kao i hepening, podrazumeva okretanje samom 
telu kao materijalu koji kreira rad. Telesna umetnost sveprisutnosti pisma, u najširem smislu kodiranih 
znakova kojima se prenose značenja, pretpostavlja jezik bez reči, lingvističke opštosti, koncepta, imena, 
jezik čulnosti i taktilnosti, percepciju. Sa bodi-artom telo postaje ključni nosilac umetničkog dela, postaje 
i subjekat i objekat. Ono postaje objekat koji se može probosti, na kome se može intervenisati i koje se 
može podvrgavati ekstremnim uslovima i fizičkim naporima. Vrlo jasan primer ovog tautološkog principa 
u odnosu prema telu je rad Krisa Burdena (Chris Burden). On je sebe, svoje telo, upotrebio kao objekat koji 
biva pogođen hicem iz puške. U Santa Ani u Kaliforniji, 19. 11. 1971. godine, prijatelj nišani sa odstojanja 
od oko pet metara i pogađa ga u levu ruku. Ovo je primer potpuno novog pristupa u zapadnoj umetnosti, 
suštinski različit od njegove uloge u pozorištu, ili plesu, na primer. Ovde telo nije nosilac dramske radnje, 
niti predstavlja samo sebe, ovde je telo prost objekat, veliko parče tkiva koje biva probijeno metkom.

Na sličan način je svoje telo publici ponudila Marina Abramović. U radu Ritam 0 telo je doslovno 
ponuđeno kao objekat.

Uputstvo:

Na stolu se nalaze objekti koje možete upotrebiti na meni.

Ja sam objekt.

Vreme trajanja 6 časova (20h – 02h).

Svu odgovornost preuzimam na sebe.

1975.

                 

      
 Untitled #224, 1990.  Karavađo, Bolesni mladi Bah, 1593.

  Marina Abramovic, Ritam 0, 1975.
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Ona suočava posetioce sa fantazmom o potpunoj vlasti nad drugim ljudskim bićem, konkretno ženom, 
kao muškim fantazmatskim objektom, i pri tome posetioce lišava svake društvene odgovornosti. Naime, 
ona je odgovornost preuzela na sebe, ali samo u tačno određenom vremenskom okviru.

Sindi Šerman rekonstruiše načine konstituisanja pogleda na telo zapadnog čoveka, čoveka koji je 
prosvećeni humanista, i to u medijumu fotografije. Njena kritika dolazi, dakle, upravo putem medijuma 
koji u masovnoj kulturi i služi da održava ove konstrukte, to jest stereotipe. Rad Olega Kulika iz 1996. 
godine baca vrlo dugu senku na čitavu humanističku koncepciju tela i čovečnosti, kao i čitavo humanističko 
nasleđe, i problematizuje status tela u odnosima različitih društava i njihovih struktura moći. Odlučio je 
da napusti sam horizont ljudskosti i postane životinja!

On sam najbolje objašnjava svoje namere: 

,,Ja sam potresen činjenicom da apsolutna jasnoća mog performansa Pseća kuća (unutar granica Interpola) 
nije pošteđena pogrešnih interpretacija.

Zašto sam stajao na sve četiri noge? Zašto sam postao pas?

To što sam stajao na rukama i kolenima je svesni ispad iz ljudskog horizonta, povezan sa osećanjem kraja 
antropocentrizma, ne samo sa krizom savremene umetnosti, već sa krizom savremene kulture u celini. 
Osećam ovu prezasićenost semioze kao sopstvenu tragediju, to je prerafinirani jezik kulture koji rezultira 
nerazumevanjem, očuđenjem i međuljudskim iritacijama...

Za mene ljudi su prestali da se povezuju sa pojmovima živo, osećajno i razumljivo, i počeli su da se 
povezuju sa pojmovima veštačko i opasno. Počeo sam da tragam za polazištem izvan ljudskog. Ali 
prevazilaženje ljudskog je za mene upravo naša bestijalna priroda, koja ne zahteva nikakva spoljašnja 
objašnjenja.

Jan Aman, kustos izložbe, i umetnik Ernst Billgen pozvali su me u Štokholm. Oni su proklamovali da 
grade komunikaciju, oni su se zalagali za dijalog sa životinjama u dijalogu sa ljudima. Bio sam pozvan 
kao pas, kao ready made. Bio sam iznenađen kako su oni brzo reagovali na moju zofreničku sliku.“1 

Dalji prijem njegovog rada je samo produbio značenje koje mu je Kulik na početku i dao. Performans 
je izvodio kao ruski pas na zapadu. Ako se izuzme očigledna metafora o životu ruskog umetnika kao 
psa u samoj Rusiji, ono što je zanimljivije je da je sa takvim radom, kao ruski pas, jako dobro primljen 
na zapadu, time upravo potvrđujući pogled zapadnog čoveka na drugog, po svemu nužno i očekivano 
opozitnog, čoveka sa istoka.

I rad Tanje Ostojić, Lični prostor, iz 1998. godine, može da se čita u istom ključu. Ona dovodi u pitanje 
arhetip klasične, evropske skulpture, ali se može razumeti i kao preispitivanje pozicije žene/ umetnice 
iz Srbije. Ta skulptura je njeno sopstveno nepomično telo, potpuno ogoljeno, bez ijedne dlake, obojeno 
belim mermernim prahom. Jasna je aluzija na evropsku skulptorsku praksu koja svoje korene ima u 
idealizovanim kipovima antičke Grčke.

 

1 Miško Šuvaković, op. cit, str. 713.
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Fragmentacija tela

Sredinom osamdesetih Šermanova je još uvek koristila svoje telo, ali je počela da prelazi sa maski, kojima 
je kreirala žene-predstave, na groteskne životinjske maske, a zatim i na izdeformisane delove tela (#264). 
Ove predstave Malvijeva je označila kao vizuelizaciju fantazmagoričnog prostora.1 Njeno telo putem 
maskiranja (modna lutka, marioneta, erotski fetiš) postaje metafora/alegorija veštačkog, artificijelnog 
tela, kao i materijalizacija potisnutog erotskog objekta. Objašnjavajući ove radove, Miško Šuvaković 
uvodi pojam kiberestetike: „...u delima sa protezama (veštačka dojka, nos, genitalije, torzo, maska lica) 
telo se pokazuje mitski neuništivo i užasno prazno od bića (Seiende) – marioneta je ipak krajnja morfološka 
(predstavna) instanca kiberestetike“.2

Nakon istorijskih portreta, Šermanova će se okrenuti pornografiji. Koristeći detaljne medicinske lutke, ona 
aranžira fragmentarne kompozicije koje materijalizuju erotski fiksiran pogled. Delovi tela ili gro-planovi su 
aranžirani i kadrirani na takav način da simuliraju tipične kadrove ustanovljene u pornografiji. Ovi fetišistički, 
mutantni seksualni objekti neodoljivo podsećaju na Belmerove (Hans Bellmer) lutke, nastale tridesetih godina, 
ali su one predstavljene bez potrebe da prikazuju seksualnost, već polne organe, po sebi (#263). 

Prema metodi, njen rad se može uporediti sa fotografijama Molinijea (Pierre Molinier), nastalih od sredine 
šezdesetih do njegovog samoubistva 1976. godine. On je, na isti način kao i Šermanova, sam sebi foto-model, 
prerušen je povezima i najlonskim čarapama. Fotografiše se u pozama u kojima se samozadovoljava uz pomoć 
protetičkih seksualnih pomagala, prikačenih na stopalo, na primer. Molinije, takođe, često izvitoperuje telo 
umnožavajući fotografije sebe ili delove tela, nogu najčešće. Rad oba autora podrazumeva privatni rad u 
studiju, prerušavanje, i konačno iznošenje rada u javnost, ali se njihovi motivi suštinski razlikuju – dok se 
Šermanova bavi spoljnim uticajem medija, Molinijea pokreće auto-erotska želja.

Proteze, delovi tela, nagoveštavaju mašinu koja je metafora za subjekt čije je telo otuđeno i naglašeno 
materijalno. Fragmentarnost tela koju Šermanova potencira, jer nas provocira uskraćivanjem očekivanog 
iskustva tela, biološkog organizma kao celine.

Ovo izneveravanje očekivanja, ta neizvesnost mogućnosti tačnog određenja viđenog i njegovog kodiranja u 
kulturi i očekivanom iskustvu, u ovom slučaju čine tela koja imaju atribute mašina i funkcinišu kao one, kao 
što to opisuje i Dona Haravej (Donna J. Haraway) u Manifestu kiborga: „Kiborg je stvor post-rodnog sveta i 
nema nikakve veze sa biseksualnošću, pre-edipovskom simbiozom, neotuđenim radom, niti ostalim načinima 
zavođenja u organsku celovitost putem konačnog prisvajanja svih moći delova u jednom višem jedinstvu. U 
izvesnom smislu, kiborgu nedostaje priča o poreklu u zapadnom smislu; posredi je finalna ironija, budući da 
je kiborg takođe zastrašujući telos rastućih dominacija apstraktne individuacije na Zapadu, krajnje sopstvo 

1 Džilijan Rouz, op. cit., str. 282.

2 Miško Šuvaković, op. cit, str. 641.

                 

 

                 

 

                 

 

                                                                  

Pjer Molinije, L’éperon 
d’amour, c. 1960.

Hans Belmer, Eg the doll, 1936.Untitled # 263, 
#264, 1992. 

Untitled #225, 1990. Untitled #258, 1992.



126 127ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

napokon razrešeno svake zavisnosti, čovek u svemiru“.1 Ovi radovi se mogu razumeti kao metafore kiborga, 
koji je u simboličkom smislu sinonim otuđenosti, raspolućenosti, stvorenja koje, budući bez porekla, najzad 
gubi svaku nadu u mogućnost smisla. Telo postaje otuđena i artificijelna mašina koja se svodi na mehanizam 
koji proizvodi efekte, tragove bića (#258). Na primeru fotografije Untitled #225 kao da je doslovno sprovedeno 
Delezovo (Gilles Deleuze) i Gatarievo (Félix Guattari) razumevanje tela kao artificijelne, otuđene mašine: 
„Mašina-organ priključena je na mašinu-izvor: jedna emituje neki fluks, druga ga preseca. Dojka je mašina 
koja proizvodi mleko, a usta – mašina spojena sa ovom“.2 Ove fotografije se mogu razumeti i kao artikulacija 
maskulinističkih strahova od zagonetke ženskog, koja se skriva iza svakodnevnog prerušavanja, to jest 
maskiranja, jer kada se maske skinu ostaje samo užas neiskazivog.
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Summary

Cindy Sherman belongs to the liberal political tradition, in which it is central to understand the body as any other means of 
ensuring power. The question is what meanings emerge from the gap between the expected and the actual picture of the body, 
which Sherman offers to the observer. Her work most often points to the fabricated simulacrum nature of gender differences, 
while the medium by which she achieves that is the same one which maintains the differences. By her photographs, Sherman 
imitates the pictures which received their meaning precisely by imitation (mimesis of mimesis), in the spirit of postmodern 
simulation. In her Untitled Film Stills she represents women as objects, intended for the act of observation. In her later work, 
her own body becomes a metaphor / allegory of an artificial body, as well as materialization of the suppressed erotic object, 
through disguise (mannequin, puppet, erotic fetish). 

Keywords: gender identity, mimesis of mimesis, simulacrum, act of observation, artificial body

1 Dona Haravej (2002) Manifest za kiborge – Nauka, tehnologija i socijalistički feminizam osamdesetih godina dvadesetog veka, u 
Branislava Anđelković (priređ.), Uvod u feminističke teorije slike, Beograd: Centar za savremenu umetnost, Beograd, Akademija, str. 310.

2 Žil Delez, Feliks Gatari (1990) Kapitalizam i šizofrenija – Anti-Edip, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, str. 5.
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БИОУМЕТНОСТ У ГРАДСКОМ ПРОСТОРУ — 
ПРОЈЕКТИ ГРУПЕ TOPIARY ART TRUST
BIOART IN THE CITY SPACE – PROJECTS OF THE TOPIARY ART TRUST GROUP

Миливој Мишко Павловић
Сликарски одсек, Факултет ликовних уметности
Универзитет уметности у Београду

РЕЗИМЕ

Синтагма „Биоуметност у градском простору” образлаже активност и поетике уметничке групе 
Topiary Art Trust у урбаном окружењу. Од  оснивања у Београду 2007. године, ова група, чији 
сам члан и покретач, делује у домену ликовних уметности користећи у својим скулптурама и 
инсталацијама живе организме, тачније биљне врсте.

Кључне речи: топиари, екологија, одржива уметност, градски простор, living art
 

Породица жирафа, Топчидерска звезда, Београд, 2007—2008.

UDK   7.038.531:581.526
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Проблематика „Биоуметност у градском простору“ представља предмет мојих личних и профе-
сионалних преокупација већ двадесетак година. Та потреба да стварам у директном контакту са 
природом спајајући дело људских руку са биљкама, интегришући животне и метаболичке процесе 
у уметнички израз реализовала се у оквиру уметничких интервенција у градском окружењу групе 
Topiary Art Trust. Овај докторски уметнички пројекат заправо представља заједнички напор једног 
креативног тима, који је, сходно духу времена, настојао да у своја уметничка остварења интерпо-
лира тј. „умрежи“ знања из различитих области.

Уопштено говорећи, битно је направити разлику између онога што је парковска и вртна уметност 
(која има своје елементе, историјска обележја и посeбну поетику сходно епохи и географском по-
ложају) и интервенција у урбаном простору  групе ТАТ чија се поетика, само делимично ослања 
на парковски топијари, будући да се формално ради о биљним врстама које покривају одређену 
структуру створену уметничким обликовањем. У том смислу, као продужетак једног врло старог 
начина обликовања Природе, може се рећи да је у питању традиционализам. Ипак тај условно 
речено, традиционални приступ овој грани ликовне уметности је постављен у нов, ре-контексту-
ализован однос Човека како према природној околини, тако и према социо-културолошким чини-
оцима. Овде се не ради искључиво о обликовању поткресивања растиња, већ о укључивању  жи-
вотних, метаболичких циклуса (чији су носиоци и биљке) у процес стварања на концептуалном 
нивоу. С разлогом, јер је данас Човек жртва сопствене одвојености од еко-системских процеса. Ова 
алијенација цивилизације у односу на Природу је резултат дугог еволутивног процеса, а убрзао се  
када је од мерила вредности новац постао — вредност по себи, док је уметност, једна од највиших 
манифестација људског духа постала — монетарно средство којим се шпекулише као на берзи.

Да би се схватио данашњи контекст и концепт одрживости који дели као свој кредо и група ТАТ, 
потребно је вратити се далеко у прошлост, на узрок  онога што је пореметило првобитну хармонију 
између Човека и Природе и довело временом  до не-одрживог развоја. 

Према мишљењу великог броја аутора, дуализам духа и тела лежи у основи доминације човека 
над природом која је уследила постепено како су његов филогенетски развој и свест напредовали. 
Почев од великих античких филозофа као што је Платон, преко картезијанског мислиоца Рене Де-
карта (René Decartes), до твораца модерне филозофске мисли,  дуализам „духа“ и „тела“, „идеје и 
материје“ био је почетак стварања великог јаза између Човека и Природе.

Ипак, корени људске доминације природом и њене инструментализације, представљају далеко 
комплексније питање, на које релевантне одговоре може дати само системска наука, прецизније 
хумана екологија. Ова млада научна дисциплина има за свој предмет однос човека и његовог цело-
купног окружења, укључујући и друга људска бића.

Јован Ристић, професор и стручњак из области хумане екологије, у својој докторској дисертацији 
под називом „Toward An Ecological Culture“ („Ка једној еколошкој култури“) приступио је и обра-
дио овај проблем интердисциплинарно, тј. са аспекта етике, економије, психофизиологије и со-
цијалних наука, у циљу ширег сагледавања почетака, узрока и разлога људске доминације приро-
дом и њене инструментализације као главног механизма доминације.1

1 Ristić Jovan, Toward An Ecological Culture, (докторска дисертација), University of Maine, Orono, Maine, USA 2001, pp.107-8, pp. 187-236
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Ристић је тако истакао два основна вида доминације природом : један је освајање и кроћење, а 
други коришћење и експлоатација. Природа је у оба случаја посматрана искључиво из визуре по-
тенцијалних ресурса, тј. могућности које пружа за раст, напредак и експанзију човечанства. Поме-
нута два вида потчињавања разликују се по томе што „освајање и кроћење“ подразумева Природу 
као живи ентитет. Међутим, људска супремација над остатком живог и неживог света тековина је 
патријархалног друштва обележеног снажним поларитетом женског принципа (интуитивног, пот-
чињеног) и мушког (рационалног и доминантног). Доскорашњи номад и ловац, неолитски човек 
трајно се настанио на једном месту када је почео да се бави пољопривредом, а земљу коју обрађује 
и која даје плодове почиње да поистовећује са женом која му рађа потомке. Следствено томе, ду-
ализам мушкарца и жене, лежи у основи дуализма човека и природе.1 Неолитска револуција 
донела је људској врсти много више од промене обитавалишта, начина живота и рада, навика и ис-
хране. Условила је промену устројства друштвене заједнице, чије су последице биле далекосежне, 
те се и данас осећају. Homo sapiens је покушавао, директно или посредним путем, да природу упоз-
на и схвати што боље како би се од ње одбранио, максимално је искористио и у крајњој инстанци 
доминирао другим бићима.

Монотеистичке религије сносе добар део одговорност за људску инструментализацију природе и 
животне средине. На самом почетку Библије у Књизи Постања (Генезе) стоји:

„...И створи Бог звијери земаљске по врстама њиховијем, и стоку по врстама њезинијем,
И све ситне животиње на земљи по врстама њиховијем. И виде Бог да је добро.
По том рече Бог: да начинимо човијека по својему обличју, као што смо ми,
Који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле
земље и од свијех животиња што се мичу по земљи.
И створи Бог човијека по обличју својему, по обличју Божијему, створи га;
мушко и женско створи их.
И благослови их Бог, рече им Бог рађајте се множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и бу-
дите господари од риба морских и од птица небеских и од свега звијериња што се миче по земљи.
И још рече Бог : дао сам вам све биље што носи сјеме по свој земљи, и сва дрвета родна која носе 
сјеме; то ће вам бити за храну...“
(Прва књига Мојсијева, Књига Постања, гл.1, 25-29)

Лин Таунсенд Вајт (Lynn Townsend White), амерички књижевник још 1967. осудио је хришћанство 
чији је један од архетипова антропоцентрична и арогантна фигура Човека као господара који на-
стоји да припитоми земљу, док је Природа ентитет који треба да му служи. Слично култу конзума-
ције, одговорност хришћанства и сличних монотеистичких религија огледа се и у ставу према 
наталитету. Тежња ка квантитету, са девизом да је „увек више“ добробит по себи, хришћанство 
се, слично било којој новијој маркетиншкој филозофији, поставило у конзументском духу према 
животу и околини.2

1 Idem pp.186,188-196, 209-210, 214-220, 222-223

2 У историјском смислу требало би имати у виду чињеницу да је ту био од кључне важности мотив преживљавања, због велике 
смртности. (прим. аутора)
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Ипак, доминација заснована на дуализму потчињеног и доминирајућег (у овом случају жене и 
мушкарца и, следствено томе — природе и  човека) подразумева не само субординацију већ и од-
суство сваке узајамне везе и размене, што повлачи за собом консеквенце негативне по хармоничан 
однос између човека и природе, као и стварање емпатије између чланова уже и шире друштвене 
заједнице. И, управо емпатија представља окосницу за позитиван став према природној и друшт-
веној околини, а данас она је најважнији покретач тзв. „одрживог развоја“, чији се појам дефини-
сао као“задовољење потреба једне генерације без нарушавања могућности задовољења потреба 
следеће“. Јован Ристић у својој докторској дисертацији напомиње да термин ’’одрживи развој’’ 
није најцелисходнији за сагледавање потреба савременог доба, зато што не објашњава суштину 
– на шта се одрживост односи: да ли на лукративно орјентисани економски раст, на рестрикцију 
конзумације или на нешто друго, па зато предлаже термин еколошка економија. Такође, он наво-
ди да с обзиром на чињеницу да је новац до скоро био мерило размене вредности, „перверзна и 
застрашујућа карактеристика савремене економије“ је у томе што сву људску активност изражава 
и представља - управо новцем, тако да је мерило вредности постало вредност по себи“. Таква пер-
верзност ситуације је према Ристићу „манифестација одвојености економије од еко-системских 
процеса и самим тим одвојеност од живота самог“.1 

Основе социјалне екологије указују да сви проблеми везани за животну средину воде порекло 
од неједнакости у оквиру социјалне заједнице, у том смислу што се хијерархија и опресивност у 
друштву рефлектују и на човеков однос према околини. По Мареју Букшину (Murray Bookshin) 
творцу социјалне екологије, у подељеном друштву и човечанству које своје социјалне односе бази-
ра на дуализму и доминацији, конфликти из социјалне сфере транспонују се у конфликт са приро-
дом, те је појам „одрживости“ уско повезан са“социјалном екологијом“.

Вредан допринос концепту одрживости као размишљању о еколошкој кризи, дао је такође Феликс 
Гатари (Félix Guattari), француски филозоф и психоаналитичар. Према његовом мишљењу, иако у 
савременом друштву постоји свест о могућој опасности која прети целокупној животној средини, 
решавање овог проблема ограничава се, углавном, на технократски угао и првенствено на инду-
стријску сферу.2 

Ово помањкање ширине, пре свега на релацији етичко-политичког деловања заправо је кобно, јер 
није суштина у техничком исправљању грешака, већ у васпитавању млађих нараштаја у новом 
духу како се не би понављале грешке предака. Екозофија  или тросистемска екологија, коју Гатари 
предлаже, базира се на здрављу околине, социјалном здрављу и здрављу људске субјективности 
(менталном здрављу). По систему спојених судова пољуљани односи у једном сегменту реперку-
тују се и на остале, објаснио је он.

1  Idem, pp. 62-5

2 Интересантан је податак да се и велике телевизијске станице и канали укључују у акцију „спасавања“ планете технолошким 
путем. Тако је канал Discovery (четвртак, 22. октобар 2009, емисија Project Earth) сакупио тим који би требало да конципира 
машину која усисава угљен-диоксид из атмосфере, под притиском га сједињавајући са минералом серпентитом како би се 
направио суви лед, који би се складиштио на дну океана. Толики посао и утрошак енергије за складиштење можда исте количине 
угљен-диоксида који се за читав процес утроши, може да дозволи само неко ко од концепта одрживости прави спектакл и свесно 
или несвесно демонстрира нешто што се може окарактерисати као цинизам богатих и залудних.  Далеко би било једноставније 
смањити потрошњу генерално и потписати протокол из Кјота. (прим. аутора)
  Основе екозофије поставио је шездесетих година 20. века норвежанин Арне Нес (Arne Naess) оснивач покрета Deep Ecology, док 
је Гатари из свог угла проширује на тросистемску науку. (прим. аутора)
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Како је категорија „одрживости“ постала изазов и императив програмирања, планирања и реализа-
ције у готово свим сферама људске активности, она је крајем деведестих година 20. века продрла и 
у домен културе и уметности. Поставља се питање по чему се разликује одржива уметност од оне 
која то није?

Уколико се пође од чињенице да појам одрживости подразумева међусобну повезаност друштва са 
животном средином или социјалне правде са екологијом, одрживом се може назвати свака умет-
ност која не штети околини нити на било који начин експлоатише жива бића. С тога постоји диле-
ма да ли је реч о естетском ставу, који с обзиром на овакву дефиницију одрживости нуди изузетно 
широк дијапазон израза и уметничких форми, или се ради о ставу, уметничкој позицији инспири-
саној етичким начелима. По свему судећи обе тезе су релевантне, али док је у ранијим епохама 
уметничка форма вреднована искључиво естетским мерилима, данас, у времену одрживог развоја, 
етички став битно допуњује евалуацију ликовног рада.

Свакако постоји могућност да дело савремене уметности буде одрживо формално, с обзиром на 
технику и материју од које је саздано, а да садржајем не истиче било какву идеју или поруку везану 
за екологију. Такође, од „одрживе уметности“ се не тражи да буде адвокат идеја Зелених или илу-
страција одређених еко-принципа. Од ње се не тражи ни да васпитава (мада свака права уметност 
то садржи у себи као неку антрополошку константу) милитантно намећући еко-ставове, јер би се 
у том случају иницијална улога уметности изгубила.

У овом домену „одрживе уметности“ данас раде бројни уметници, уметничке групе, организују се 
међународни симпозијуми, фестивали, делују невладине организације, фондације и куратори који 
су специјализовани за ову област савремене ликовне и визуелне продукције.

Манифест групе ТАТ се резимира принципом 4Е: естетским обликовањем, етичким присту-
пом и интервенцијом, еколошком позадином и бригом за околину и економском оправдано-
шћу пројеката који се предлажу, чиме је дат оквир за развој креативних идеја у урбаној струк-
тури града. Остварења групе ТАТ почивају на конструкцији од лаког метала, испуњеног биљним 
врстама,  чиме  је упућен позив Природи да је бујањем и растом биљака заврши, удахне живот 
скулптурама, оплемени физички и естетски набацујући масу, патерн — шару од лишћа.

Група Topiary Art Trust своју активност усмерила је у специфичном смеру умногоме супротном 
доминантним уметничким токовима у Србији и донекле у свету, не пристајући на културне обрас-
це проистекле из једне духовне климе времена. Нега и пажња, толико потребне да би се пројекат 
оваквог типа реализовао повлаче успостављање приснијег емоционалног односа како аутора и 
онога који их одржава, тако и посматрача са скулптурама. Сарадња са временским циклусима, 
метаморфозе и трансформације условљене природним процесима рађања и умирања, бујања и 
хибернације, јесу суштинска одлика ових живих скулптура. Уметност која није херметична већ 
излази људима у сусрет, која са њима успоставља присан контакт и рађа емпатију, која им је до-
ступна перманентно, која није елитистичка, уметност је која може полако и неприметно остварити 
еволуцију и променити многе ставове и предрасуде.

Идеје и тежње групе Topiary Art Trust су окренуте еколошком сензибилитету и емпатији са при-
родом. Реч је о намери да се кроз уметност подсети човечанство на оне истине које су временом 
заборављене: да је човек био и остао део Природе и да има обавезу и одговорност да је сачува. Зато 
што данас у свету стварних привида и привидне стварности, у најбољем од свих светова, оно што 
преостаје као могућа идеја о повратку човека себи, истинским вредностима и Природи, јесте, као 
што би рекао Волтер, „да свако обрађује своју башту“.



134 135ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

  

Спомен обележје Моми Капору — Дафне, 
од радионичког цртежа до постављене скулптуре на Ади Циганлији, Београд, март-април 2011.

 Јелен, поставка у пешачкој зони испред Општине Апатин
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Summary

The syntagm “BioArt in the City Space” explains the activity and poetics of the art group “Topiary Art Trust” in an urban 
environment. Ever since its foundation in 2007 in Belgrade, this group, whose member and founder I am, has been active in 
the field of fine arts, using live organisms, i.e. different species of plants, in its sculptures and installations.

Keywords: topiary, ecology, sustainable art, city space, living art
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ЦРТЕЖ У ИСТРАЖИВАЊУ
DRAWING IN RESEARCH

Бранко Раковић
Сликарски одсек, Факултет ликовних уметности
Универзитет уметности у Београду

РЕЗИМЕ

Текст који следи је инсерт из докторског 
уметничког пројекта „Структура и процес 
материјализације једног облика апстрактне 
слике - идеја, значење, извођење“. Део који је 
прилагођен Зборнику разматра цртеж због ви-
шеструког значаја цртежа као дисциплине у 
образовном процесу. Цртеж као део истражи-
вања повезујем са својим радом и односом пре-
ма слици и апстрахованом материјализацијом 
идеје, од фигуре до слободног састава. Отуда 
следи објашњење о мом процесу цртања кроз 
свe време мог бављења ликовним радом. Важ-
ност цртежа у мом истраживачком процесу je 
незаобилазна.

Кључне речи: цртеж, цртање, линија, фигура, 
апстракција, ликовно

Бранко Раковић, Аутопортре из блока, туш, 2005.
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Утилитарни цртеж
Цртеж је дисциплина која је једна од најважнијих духовних акција људског развоја. Поред своје 
несумњиве утилитарне сврхе, цртеж има и онај други значај, једнако важан за човека, оличен у везаности 
цртежа за човеково естетско биће. Када се каже „цртеж“, увек се мисли на неки ликовни сплет или 
идеју. Наравно, цртеж може бити и нацрт или технички цртеж, али то је његов примењени део, који је 
везан за настанак свега онога што је човек морао да замисли и створи као стварни предмет, од настанка 
писма, па све до архитектуре и обликовања предмета за људску употребу. Цртеж морамо сагледати и 
као део система образовања. Цртеж, директније од других дисциплина, има потпуни континуитет и 
сврху у учењу од предшколског доба, закључно са докторским студијама.

Цртеж као одраз стварности
Свака ликовна активност увек бива повезана са цртежом. Апстраховање, долажење до суштине и 
расветљење идеје, управо јесу циљеви цртања и сагледавања будуће форме. Свака ствар која чини 
амбијент (простор) човековог деловања, постаје од цртежа и ликовне обраде форме која ће постати 
конкретна. Поред практичног постоји и духовни циљ цртежа. Цртеж стоји као материјални доказ 
човековог апстрактног размишљања и његове запитаности о свету који га окружује. Цртеж зато 
постаје одраз стварности која бива сведена на одраз, који ту стварност превазилази својом лепотом и 
интригантношћу. Због тога цртеж, поред својих примењених вредности, носи емоционалну и сазнајну 
структуру свога аутора, у зависности од циља и резултата рада. Временом су настала два паралелна 
тока цртачког деловања, који су међусобно у потпуности повезани. Један је технички аспект, док је 
други трагање за лепотом.Оба резултата су усклађена са осећањем њихових аутора и са реакцијом 
посматрача. Наравно, потребно је знање и аутора и посматрача, континуитет процеса рада и померање 
граница у дисциплини цртежа. Кроз анализу, бавим се изворном врстом цртежа, која се јавља у свим 
фазама духовног и телесног развоја човека.То може да буде спонтани цртеж, који је одраз личности и 
жеље аутора за сопственим креативним изразом.

Цртеж малог формата као непосредни запис
Зашто је важно цртање у блоковима и свескама? Поред цртежа великих формата који су део мог истраживања, 
веома ми је важно испитивање цртежа малог формата. Цртежи у свескама или блоковима су потпуно 
равноправни део мог процеса цртања. Овакав начин рада помаже истраживачком процесу, јер је такав цртеж 
погодан за перманентни рад због својих физичких одлика. Цртеж могу да радим свуда. Разрада идеје је 
директна, а потребан је минимум материјала да би се дошло до резултата. Неретко наоко једноставан цртеж 
има своју сложеност и важност. Управо је цртеж малог формата она покретачка снага која касније доводи до 
много сложенијих истраживачких ликовних процеса. Када радим цртеже у свесци, имам потребу да сваки 
од тих записа буде потпуно ликовно занимљив. Немам обичај да сматрам такав цртеж небитним, или да га 
сматрам само скицом или брзим „кроки“ цртежом. У свесци мањег формата могуће је урадити део људског 
лица у крупном плану.Лист свеске постаје исечак призора. Могуће је да се призор прикаже у потпуности, 
само што се задатак мора поједноставити због малог формата носиоца. Постоји још један важан део суштине 
малих цртежа. Тај део је могућност да испитујете разне ликовне преокупације.У мојим свескама могу се 
наћи и портрети, и апстрактне и конкретне забелешке и пејзажи, или ентеријери из околине, или цртежи 
аутомобила као остатак цртачких снова из дечачких дана. Занимљиво ми је било и компоновање тих малих 
радова. Неки од њих су у средини листа свеске, омеђени цртаним оквиром чију величину сам одређујем. 
Тако сам могао да „побегнем“ од наметнутог формата свеске и да постигнем разноврсност. Такође, могу 
да се користе и обе отворене стране свеске, које могу различито да се обоје, а цртеж може да се постави на 
ширину или висину блока. Када се свеска или блок испуне, тада постају формиране целине, којима се често 
враћам, ради контроле и преиспитивања, или због подсећања и инспирације за друге радове. Сви радови 
имају датум и тако добијају и временску и документарну одређеност. То је ликовни дневник и дневник 
рада, који ме непогрешиво враћа у време и простор настајања тих радова. Ови радови су за мене велика 
инспирација, тако да убрзо почињем са новом свешчицом цртежа. Морам признати да понекад то делује као 
тежак задатак, као да пишете књигу, међутим, упорност се исплати.
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Деловање кроз цртеж

Ако бих морао да направим поделу свог цртачког деловања она би изгледала овако. На првом 
месту по важности налазе се цртежи већег формата, који су окренути свету нефигуралног 
садржаја. У ужем смислу, ови цртежи немају за мотив познате садржаје, као што су људске фигуре, 
предели или предмети у одређеним односима. Радови имају форму другачијег света, на њима је 
доминантан потез, површина, понекад и боја, и по садржају апстрактна форма. Моје схватање 
је да су то емотивни цртежи и да су толико апстрактни колико и људско биће. Пре бих рекао да 
су то цртежи „апстраховане“ стварности, која је стварна колико и људско осећање. За ову групу 
радова карактеристично је моје бављење ликовним елементима, као главним мотивима, у светлу 
постизања ефекта покрета и утиска драматичног приступа.То би могли да буду утисци призора 
кретања потеза и површина. Потези на папиру имају неспутани ток, који уводи посматрача у 
догађај. Циљ ми је да постигнем природну равнотежу линеарних склопова, кроз осећај несметаног 
вибрирања маса на цртежу. Призори могу да асоцирају на неки догађај, који није уско везан за 
свет око нас. Могуће је да су ти цртежи одраз мог унутрашњег доживљаја као аутора, што бих 
могао да повежем са доживљајем музичког ствараоца при компоновању инструменталне музике. 
Интересује ме богатство потеза и засићеност површине која омогућује појаву планова на цртежу. 
Веома су битни усмереност линије и одговарајућа градња и густина. Тако постижем утисак планова 
и асоцијације на предео или на атмосферу која је обележила неки догађај. Рад са оловкама или 
крејонима омогућио ми је да искажем свој цртачки темперамент кроз успостављање асоцијативних 
односа на цртежу. Било ми је интересантно савладавање формата и постизање атмосфере кроз 
засићеност површина и њихов однос са чистим деловима белине папира. И на цртежима, као и 
на сликама, градио сам неку нову стварност, сопствени ликовни доживљај. Није било представе 
људских бића, али је постојало обиље ликовних форми. То су биле светлије партије заједно са 
тамним засићеним формама у контрастним односима. На другим радовима постављао сам бојене 
односе у разичите комбинације, али је увек била доминантна засићеност површине и живост 
цртачког потеза. У серијама цртежа, могле су се видети и асоцијације на измаштани предео, на 
сусрете сунца и сенке, или, мени занимљиви, геометријски распореди површина.

Фигура и цртеж

На другом месту су цртежи који су у почетку били доминантни, а то су они везани за фигуралне 
мотиве. Поред образовног циклуса где је ова врста цртежа била главни вид рада, рад на фигури 
наставио сам и у каснијем периоду, све до данашњих дана. Делом, то је и радна навика грађена 
још у школским и студентским данима, која је остала врло битан део мог цртачког корпуса. 
Уласком у апстрактно размишљање, појачала ми се свест о фигури, као према живој забелешци. 
Поједностављивањем размишљања у нефигуралном раду са друге стране, осетио сам боље 
препознавање проблема у фигури, нарочито карактера и светлости, као и кадрирања композиције. 
Нисам желео да подлегнем затварању у одређени систем рада. Таква појава је изражена посебно онда 
када се формира одређена лична ликовна реченица у оквиру апстрактног рада.Многи аутори тада 
запостављају преданост фигури као нешто што је, према њиховом осећању, сувише школски, или 
традиционално и незанимљиво. Оба приступа, у мом случају, имају одређену комплементарност, 
на начин да сваки приступ унапређује један другог. Апстрактни приступ је довољно изазован због 
тога што је он плод промишљања и емоција и потпуно је одвојен од свакидашњице (у смислу 
препознатљивих предмета). Самим тим, и трошење ресурса имагинативних процеса, као и 
технолошка прилагођеност код „измишљеног“ процеса рада, могу имати јачи интензитет. У овом 
моменту рад на фигури постаје делотворан. 
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У стварном свету је све видљиво, јер ако добро посматрате, имате цртачко решење испред себе. 
Додуше, потребно је направити добар избор мотива и предузети мере да композиција, осветљеност 
и карактерологија буду у складу. То је повратак у „базу“ школског знања, па тако цео процес бива 
конкретнији. Главна предност класичног типа цртежа је у посебном односу аутора према околини 
и живом моделу. Када бих се нашао у природи, изводио сам радове на лицу места, док ми је 
фотографски предложак користио само ако нисам био у могућности да директно цртам предео или 
његов део. Фотографију користим као посебну дисциплину, док цртеж желим да радим потпуно 
непосредно. Најјачи утисак остављају цртежи који су настали непосредно у амбијенту. Исто важи и 
за портрет људске фигуре. Најубедљивији је непосредни људски карактер (модел у простору), који 
постаје мотив за бржи или студиознији цртеж, у зависности од времена. По мом убеђењу, садашњи 
ликовни тренутак је изузетан за савремено истраживање у цртежу. Заступљеност електронских 
медија, кроз тастатуру, миша или додиром екрана, веома је корисна и занимљива, али постоји 
проблем са директним контактом аутора и идеје. Спој оловке и папира незаменљив је по лепоти и 
могућностима. Повратак и очување традиционалног цртежа у садашњем моменту и амбијенту за 
мене има итекако важан и сазнајни и емотивни значај. Истраживање у оквиру цртежа занимљиво ми 
је, с једне стране, због његове једноставности као медија, а с друге стране, због његове сложености 
у погледу постизања резултата. Мада, прилично тога зависи од критеријума које аутор постави. 
Мени је сваки, па и најмањи запис важан, јер покушавам да рад сагледам из визуре гледаоца, то 
јест да што је могуће више сваки рад буде ликовно оправдан и на тај начин- довољно интригантан.

Емоција цртежа и музике

Када разматрам значење мојих цртежа, дола-
зим до закључка да је ликовни аспект важан 
колико и садржај. На првом месту су живост 
геста, густина грађене површине и нефигу-
ративни садржај. Сматрам да су ови радови 
окренути више ка унутрашњој емоцији, која 
се трансформише на дату цртачку замисао. 
Затим, у оквиру рада потпуну пажњу по-
клањам ликовном распореду. Од пресудне 
важности су планови и дубина простора, као 
и разноврсност линије. Асоцијација ових 
радова упућује највише на ликовни простор 
сила које пролазе кроз призор. Утисак по-
кретања простора у цртежу градим честом 
употребом дијагоналних положаја потеза. 
Одсуство фигуре и фигуралног аксесоара 
из околине је евидентно, услед моје жеље да 
постигнем слободу кретања линије, а делом 
и због покушаја стварања утиска личне при-
роде цртежа. Желео сам да кроз цртеж стиг-
нем до места на које људи нису још стигли, 
или су са тог места давно отишли. 

Бранко Раковић, Пут на југ, 
туш и оловке у боји на папиру, 2014. 
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Бранко Раковић, Плаво паковање, туш и оловке у боји на папиру, 2014. 
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Могуће је да све ово моја жеља да се неки други свет из маште оствари на реалном материјалном 
цртежу. Такав рад може да се окарактерише као бекство од стварности, али ја осећам да је такав 
рад стваран, јер тежи ка ликовно обликованој емотивној слици. Технички део може да покаже 
моју одлуку да јасно разграничим ствари у раду. Цртеже сам радио на метарским форматима, 
искључиво цртачким техникама као што су туш, перо и четка, или крејони и оловке у боји. Та 
техничка одређеност носи корен у директном контакту крејона и подлоге папира. Притиском и 
дужином геста савлађујем белину подлоге и правим догађај који је засићен у великој мери. Цртеж 
гледам као чисту и јасну дисциплину, која је за мене изразито значајна  као дефинитивни показатељ 
могућности човековог апстрактног мишљења. Можда је то и најаутентичнији траг човековог 
мисаоног постојања. Код слике је то другачије; поставком само две површине можемо добити 
асоцијацију на небо и земљу. Цртеж другачије ради на асоцијативности. Стога на мојим цртежима 
посматрач може да сагледа велики број асоцијација и одредница. У истраживачком смислу желим 
да померим границе схватања цртежа. 

Ова дисциплина је углавном представљена кроз приказ предметног света и кроз објашњење или 
долажење до одређеног решења или идеје. Ја сам желео да цртеж буде средство за приказ емоција, 
могућност за објашњење неке друге стварности, личног света, који само тако може бити видљив. 
Није ми био циљ да у серијама радова користим дату стварност. Желео сам да зауставим моменат 
и да вибрацијом потеза и засићеним површинама, прво себе, па потом посматрача, увучем у своју 
цртачку сцену. Речима се не описује инструментал у музици, већ се једноставно, одсвира. Тако 
се и моји нефигуративни, апстрактни цртежи могу повезати са музичким принципом. Музика је 
апстрактна, до ње се стигло конкретним средствима као у цртежу. У музици је пресудна емоција и 
начин њеног приказа, као и у цртежу. Занимљиво је да је чак у математичком смислу повезаност 
ове две дисциплине потпуна, мада је у музици одређенија нотним системом. И на цртежу ништа 
не сме да мањка или да нечега буде превише, да би постојао склад.

Значење цртежа и мишљење

Прво питање код рада на цртежу могло би бити везано за његово значење. Комплексност цртежа је 
немерљива, и моје мишљење је да је цртеж апстрактна дисциплина духа. Хтео бих да разграничим 
појам апстрактног цртачког виђења. Мишљења сам да је и најконкретнији цртеж апстрактан, због 
своје једноставности и промишљености. Једном линијом може да се представи форма или читава 
идеја, а површином формираном од линије (црте) може да се добије просторна представа мотива 
у две димензије. Разлика између цртежа и слике, на овом месту, долази до изражаја. У слици, 
сусрет две површине, попут, на пример, плаве и окер боје, већ може да емитује резултат, који се 
изједначава са представом предела, док само једна линија у цртежу може показати то исто. Управо 
је то и највећа важност цртежа, као духовне активности човека. Цртеж је дисциплина која почиње 
у најранијим фазама развоја човека, што се види и на цртежима деце најмлађих узраста. Сасвим 
мала деца раде спонтано, фасцинирана писаљком која оставља траг. По правилу, такви цртежи су 
само скупови потеза, али итекако су симпатични. Када видите такве записе остављене по књигама 
или предметима, они вас топло подсећају на присуство малог детета, или вас подсећају да сте и 
сами некада били мали. Што је још битније, ови дечји цртежи су настали пре рационалног сећања, 
они нису научени и немају ниједан други циљ осим личног израза. Зато треба поштовати цртеж, јер 
је његова појава присутна и пре него што дете почне да користи говор као средство комуникације.
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Наравно, цртеж је занимљив због још једне посебности, која се огледа у томе да снага линије, ставља 
боју или обојеност у други план. Замислимо колика је моћ цртачког рада, када боја као елемент 
уопште не недостаје, када је сасвим довољан црно- бели однос, или однос црног крејона или сиве 
оловке са подлогом папира или зида. Линијом у цртежу се потпуно суверено приказује форма 
мотива, осветљеност и његово место у простору.  Поред суштинске једноставности цртежа, морам 
да поменем и његову техничку једноставност, као и његову применљивост у свакодневном животу. 
Анализом цртежа долазимо до тога да је цртеж свеприсутан у целокупном људском деловању, и да 
је можда и најкориснија духовна дисциплина. Чак и музика зависи од цртежа (облици инструмената 
су нацртани, нотни систем је нацртан). Музику наводим као још једну апстрактну дисциплину, као 
и примену цртежа у формирању писма бројева и свих техничких ствари које су икада настале. 
Цртеж је привилегија и идејна обавеза (пројекти, осмишљавање предмета) људи, јер он постоји 
као производ људске свеколике активности. У природи можете наћи призоре као на слици, музику 
можете чути и у хујању ветра или поју птице, али цртеж човек мора да изгради као асоцијацију 
и рефлекс околине. Најпростију праву линију коју човек изводи лењиром у природи можете наћи 
када видите хоризонт мора, али ту линију не можете ухватити. Идеално права линија у природи 
постоји само на нивоу утиска. Да би она постала реална и да би била корисна, човек је морао да 
произведе вештачки предмет који исправља линију, јер човек је немоћан да је изведе својом руком.

Апстрактни цртеж

Моји почеци у цртању везани су за конкретне мотиве из сопствене околине, и то на два паралелна 
пута. Један цртачки пут је био онај инспирисан маштом и утицајима из спољног света и тај пут 
је почео у најранијем добу мог живота. Боље речено цртеж је дисциплина која је почела и пре 
мог сећања и говора. Из тог спонтаног и природног везивања за цртеж, јавила ми се и свест и 
одговорност према урађеном резултату. Схватио сам врло рано да је цртање за мене јако битно, 
и желео сам да будем што успешнији у том медију да бих задовољио неке своје критеријуме. Из 
тог начина размишљања родила се идеја да цртање усавршим кроз школовање. Већ у младалачком 
животном добу за мене је то било врло изазовно опредељење. Тако се десио и други пут, паралелан 
са описаним, пут изучавања цртежа и моје „озбиљно“ бављење њиме, које је у непрекидном току 
до данас. Први контакт са суштином цртежа био је на студијама фигуре, као и малим цртежима, 
који су за мене остали најбитнији и у садашњем периоду. Паралелно са уласком у свет слике 
апстрактног ликовног проседеа у смислу садржаја, почео сам са цртачком разрадом очишћених 
садржаја без омеђености фигуром. Сматрам да је та врста цртежа на свој начин конкретна, иако 
спада у„апстрактно“ деловање. Значио је ми је тај говор чистих ликовних елемената. Ликовним 
елементима дајем предност у раду у односу на преношење стварности. Био сам фасциниран бојом, 
материјом и потезом, као и њиховим директним обликом. Таквим схватањем сликања могао сам 
директније да изразим своје осећање. 

На почетку рада на тим апстрактним радовима, осећао сам важност потеза, којима сам могао да 
постигнем осећај покрета и брзине. Цртеж више није био статичан, на папиру се појавила градња 
вибрантних, најчешће црних површина, које су биле засићене и пулсирале због своје исцртане структуре. 
Био ми је важан судар црних, белих и сивих површина, које су давале извесну драматику  цртежима. 
Тако је почела серија радова од малих формата до метарских, па и двометарских цртежа. Држао сам 
се технички доследне концепције, радови су углавном били у једној основној техници са минималним 
комбинацијама материјала. Црни крејони су били врло издашни због своје дебљине и зацрњења, те сам 
могао да притиснем папир већом снагом, него обичним оловкама графитне структуре. 



144 145ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Бранко Раковић, САТИ, туш и оловке у боји на папиру, 2001. 



146 147ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Осећао сам испуњеност у савлађивању белог папира тамним записима, који су некада били у 
геометризованом распореду, а некад слободније формирани. Готово на свим радовима доминантни 
тамни сплет линија имао је дијагонално простирање, тако сам добијао на вредности и живости масе 
линија. Ранији подстицај да дођем до таквих решења били су велики цртежи бизона или јакова, 
рађених према спонтаним студијама животиња из зоолошког врта. Та количина линија и обавеза 
да се савлада велика површина тела животиње помоћу крејона, била је увод и предрадња за моје 
окретање ка апстраховању мотива. Цртеж је постао маса у простору без формалног асоцирања на 
биће, већ на призор. Довољно је да погледам концепцију радова и да препознам асоцијацију на 
доњи план и светлију површину у облику предела или великих сенки. Неки радови су асоцирали 
на олује и вртлоге ветра или воде. За разлику од сликарских радова пуних рељефа, моји цртежи су 
били очишћени, без колажних делова и са честим брисањима, помоћу којих сам добијао битне сиве 
вредности и продоре светла до беле подлоге хартије. Захваљујући оваквом начину рада могао сам 
да добијем приказе планова и да добијем на светлосном богатству и дубини амбијента. Мада, неки 
почетни радови галеријског формата били су готово потпуно црни са изузетно малим продорима 
светла. Ту појаву бих објаснио као своје тражење смисла, смањивање осећања неизвесности везане 
за ликовни свет у који сам закорачио. Отуда императивно зацрњивање површине папира, густо 
грађење површина, понекад до пуцања крејона или папира. Зато сам бирао лепенке које су биле 
погодне за тешку интервенцију у потрази за црним површинама.

Појава овог начина размишљања подарила ми је осећај да сам на свом путу, осећање да је тај рад 
у складу са мојом ликовном потрагом. Нисам био везан описним радом на мотиву у ликовном 
смислу. Нисам желео да „прикупљам“ призоре као у својим документарним цртежима о којима сам 
говорио, већ сам желео да створим свој измишљени амбијент на цртежу. То се поклапало са тамним 
визијама будућности наше тадашње земље, те се можда и то опште осећање може узети у обзир. 
Сматрам да је у том периоду била пресудна моја „глад“ за цртањем и улагањем великог позитивног 
напора у крајњи резултат. Можда могу своје цртачко осећање да упоредим са романтиком сивог 
облачног дана или ноћи, насупрот лепом сунчаном дану. У то време, ближа ми је била драматика 
оловне и црне обојености. Током тог периода, цртајући, дошао сам до циклуса графика метарских 
формата у техници суве игле, која је идеално била повезана са поменутим цртежима. Ово моје 
опредељење за такву врсту цртежа могу посматрати и као реакцију према дешавањима у друштву, 
али не кроз буквалну "ангажованост", већ кроз савлађивање осећања тежине и драматике времена 
на емотивној психолошкој равни. Желео сам да се вратим природном емотивном процесу цртања, 
који је био изазов „обичном“ цртању,  али и да покажем да акциони, жустрији рад има своју ликовну 
основу и потребну племенитост. 

Summary

The following text is an excerpt from the doctoral art project entitled “The Structure and Process of Materialization of a Form 
of Abstract Painting- Idea, Meaning and Implementation”. The segment of the mentioned project which was adjusted to the 
Collection of Works, analyses drawing  in view of the fact that it is important in more than one way as a discipline in the 
educational process. I connect drawing, as a part of the research process, with my work and my attitude towards the picture and 
the abstracted materialisation of an idea, from the figure to the free composition. This is the starting point of my explanation of 
my own process of drawing throughout my career as a visual artist. Drawing is an inevitable element in my research process.

Keywords: drawing, the process of drawing, line, figure, abstraction, visual
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Adam Pantić
Grafički odsek, Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu

REZIME

Rad prati proces izvodjenja performansa 
sa studentima Univerziteta umetnosti u 
Beogradu sa mnogostrukim značenjem. 
Tema rada je umetnička i performans 
obrada tema pokreta, nomada, radjanja, 
kulturnog nasledja, globalizacije, odnosa 
lokalno – globalno, povezivanja i drugo. 
Prati se predavačko– iskustveni proces, 
kroz koji se demonstrira i učestvuje 
u razradi tema gravitacije i telesnog 
pokreta, odnosa tela i instrumenta, 
izomorfizma, komunikacionih medija i 
njihove održivosti.

Ključne reči: topološki princip, mediji, 
kultura, zanat

UDK   7.038.531:008
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U maju 2015, u okviru letnje škole MAIPR u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu, na poziv 
profesorke Ivane Vujić, održao sam predavanje Topološki principi u teoriji i praksi drugih medijuma i 
performans Grain upon Grain.

Koncept predavanja kreiran je na podlozi ključnih pojmova koje su polaznici škole istakli u svojim 
radovima. Neki od njih su: mobility, nomadism, birth, cultural heritage, globalisation, local- global, 
connection... Ove pojmove smo dalje grubo razvrstali na dva aspekta: lični i socijalni. Predavanje sam 
organizovao na otvorenom prostoru. Grupu sam okupio oko vatre, što je predstavljalo najordinarniji oblik 
okupljanja grupe sa zajedničkim ciljem. Ovo predavanje je drugačije od uobičajenog zato što je profesor 
grafike govorio studentima Fakulteta drame  o fenomenologiji kreativnog procesa, izvodeći performans 
pripreme i pečenja pite ispod sača. Na ovaj način želeo sam, ne suviše pretenciozno, da demontiram neke 
ustaljene obrazovne procedure, sa ciljem problematizovanja procesa učenja u oba smera (ka slušaocu i 
od slušaoca).  

Teorijski deo organizovan je pomoću pet tabli sa ilustracijama. 

1. tabla

Gravitaciona sila je  pojam koji uslovljava naše dnevne rutinske radnje, ali i oblikovanje umetničkog - 
kreativnog izraza. G sila deluje upravno na površinu tla, formirajući ugao od 90º. Svaku situaciju koja 
remeti ovu pravilnost doživljavamo kao tenziju. Možemo reći da je balans stanje mirovanja koje postižemo 
sa najmanjim utroškom mišićnog potencijala. 

crteži 1 i 2

Prvi primer uskladjivanja ovog principa sa radnom 
potrebom bio je položaj domaćice, koja kraj vatre,  
na zemlji, priprema hranu (crtež 1). 

Ovaj statični položaj ograničio je kretanje gornjeg 
dela tela i limitirao radni prostor na raspon ruku i 
pokret telom unapred. Ovu organizaciju majstori 
Dalekog istoka podigli su na nivo kulturnog 
identiteta, izraženog kroz brojne zanatske postupke 
i ritualne radnje.

Značajan tehnološki napredak desio se kada je 
čovek podigao tlo u visinu svog abdomena i tako 
omogućio kretanje (crtež 2), koje je povećalo i 
dimenzije radnog prostora.

Kretanje  sa ciljem promene položaja tela je jedan 
od osnovnih elemenata umetničkih kreativnih po-
stupaka. Ovo homotopsko preslikavanje tla u podi-
gnutu ravan važno je za razumevanje korena zanat-
skih i umetničkih praksi, što čini osnovni princip 
umrežavanja u nova kreativna iskustva.
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2. tabla

Izomorfizam je topološki pojam koji objašnjava preslikavanje dve matematičke strukture iz jedne u drugu. 
Najlepši primer za to je sto majstora japanskog drvoreza. (crtež 3). 

crteži 4a, 4b i 4c

crtež 3

U poziciji a majstor izvodi radnju rezanja ploče. Na-
gib stola mu omogućava idealan ugao nadlaktice i 
podlaktice, kako bi osloncem podlaktice na sto imao 
upor za punu kontrolu ručnog zgloba. Položaj alatke 
(noža) za rezanje je upravno na površinu ploče, ra-
dijus  noža nije veliki, ali je izuzetno precizan. Sto 
u poziciji b omogućava majstoru da ispruži ruku i 
zaključa lakat, kako bi preko ramena na polugu cele 
ruke preneo snagu gornjeg dela tela. Alatka kojom se 
trlja papir (baren) paralelna je sa stolom i sa rukom, 
pa je njegovo kretanje napred — nazad skladno i 
snažno. Ovaj  niz matematičkih pravilnosti povezan 
sa ergonomskom uslovljenošću,  ima za ishod punu 
koncentraciju majstora praktičara i lepu figuru izvo-
đača pokreta.

3. tabla

Prva velika revolucija na planu dinamizovanja komu-
nikacije među ljudima uzrokovana je  pronalaskom 
papira. Malo je poznato da je primitivni oblik proi-
zvodnje papira savršen tehnološki postupak, jer je 
samoodrživ i zaokružen proces. Ekonomičnost ovog 
postupka postavio sam kao ugaoni kamen svoje  stva-
ralačke prakse i životne filozofije. U nastavku ću obja-
sniti i ilustrovati proces proizvodnje papira od drveta 
duda.
Granu duda kuvamo u vodi da bismo omekšali i od-
vojili koru od stabla (crtež 4a)
Koru zatim kuvamo da bismo omekšali vlakno, a 
stablo koristimo za održavanje vatre. Pepeo (produkt 
sagorevanja) sipamo u vodu kao alkalno sredstvo 
koje pomaže kod dezintegracije vlakna (crtež 4b).
Skuvano vlakno tučemo granom kako bismo vlakno 
pretvorili u pulpu (crtež 4c). 
Konačno, pulpu formiramo u kalupu i sušimo. Dobi-
jeni list papira je do dans nezamenjivi nosilac infor-
macije i komunikacioni medij. 
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4. tabla

Četvrta tabla sažetak je predhodne tri, iskazan kroz odnos 
čoveka i mašine (crtež 5). Čovek je mašinu izumeo, od-
nosno konstruisao, simulirajući mehaniku sopstvenog tela. 
Cilj je prvobitno bio eliminisati nepravilnosti kod ponav-
ljanja jednog pokreta, odnosno radnje. Sa industrijalizaci-
jom, broj razloga za korišćenje mašina se povećao, ali je 
spiritualni odnos majstora zanata i alata, odnosno mašine, 
ostao nepromenjen.
Taj odnos  treba posmatrati kao dva skupa, a njihove rela-
cije definisati po principu unije skupova ili njihove kom-
plementarnosti. Bez ovakve pretpostavke svaka mašina 
je obična gomila gvožđa. U poziciji operatera majstor je 
obuzet misterijom stvaranja. Radi uspostavljanja sklada 
u radnom procesu neophodno je kreiranje algoritma koji 
omogućava da izvođenje rada predstavlja neku vrstu plesa 
koji nadahnjuje. Ključno pitanje  koje simbolizuje mudrost  
razumevanja radioničkog pokreta je - kako nešto radiš, a 
ne šta radiš. Samo na ovoj pretpostavci moguće je graditi 
mrežu iskustva i kreirati nove stvaralačke koncepte. 

Koristeći se institucijom neposrednog  učesnika događaja nastajanja i deljenja dobra, stvoreno je materi-
jalno iskustvo, koje će vremenom fermentisati u nematerijalno (crtež 7). Balasta ćemo se osloboditi kako 
to prirodni proces nalaže, i formiraće se abstrakt kao potencijal. Ovaj performans obuhvatio je sve životne 
realnosti u kreativnom postupku, sa ciljem kreiranja totalne umetnosti odnosno  totalnog čoveka umetnika 
za koga život postaje umetnost.

crtež 7

5. tabla

Peta tabla je teorijski uvod u performans Grain upon Gra-
in (zrno po zrno). Koristeći matematički princip homoto-
pije ili beskonačno preslikavanje jedne forme u drugu, ja 
sam kulturni artefakt balkanskih naroda -pitu ispod sača- 
preveo na jezik umetničkog koncepta. 

Poštujući predhodno deklarisan princip stvaralačke ekono-
mičnosti, uzeo sam brašno kao najvažniju životnu namirni-
cu, vodu i so kao nosioce mineralnog svojstva lokalnog ka-
raktera, i sačinio testanu masu. Testanu masu podelio sam 
na lopte (jufke) težine 150 grama. Svaka lopta razvijena je 
u novi topološki prostor: koru dimenzija 60x60cm. Nakon 
filovanja napravio sam savijaču  koja je spiralno uvijena  
u sud prečnika 16cm. Završna forma ovog jela simbolički 
predstavlja kulturni identitet etničke celine koja ju je kre-
irala. Nabrojaćemo neke: pite, mantije, gibanice, štrukle, 
itd.  Pečenjem smo na najrudimentarniji način, na otvorenoj 
vatri, zaokružili projektovani koncept okupljanja (crtež 6).

crtež 6

crtež 5



152 153ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Koristeći se institucijom neposrednog  učesnika događaja nastajanja i deljenja dobra, stvoreno je ma-
terijalno iskustvo, koje će vremenom fermentisati u nematerijalno. Balasta ćemo se osloboditi kako to 
prirodni proces nalaže, i formiraće se abstrakt kao potencijal.

Ovaj performans obuhvatio je sve životne realnosti u kreativnom postupku, sa ciljem kreiranja totalne 
umetnosti odnosno  totalnog čoveka umetnika za koga život postaje umetnost.
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Summary 

The paper follows the multiple-meaning process of performance, organized with the students of the 
University of Arts in Belgrade. The paper analyzes the following topics through art and performance: 
movement, nomads, birth, cultural heritage, globalization, the local- global relationship, connection, etc. The 
lecturing- empirical process is being followed, through which the following topics are demonstrated and in 
which the participants could take part: gravitation and bodily movement, the body- instrument relationship, 
isomorphism, communications media and their sustainability.

Keywords: topological principle, media, culture, craft
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МИРНО ДО БУНТА 
Струјања у типографији прве половине 20. века 
PEACEFULLY TO REBELLION
Trends in Typography in the First Half of the 20th Century

Оливера Батајић
Одсек Графика и књига, Факултет примењених уметности
Универзитет уметности у Београду

РЕЗИМЕ

Иако типографија као област постоји већ неколи-
ко векова, почетком 20. века доживела је највише 
превирања у свом стилском одређењу. У то време 
можда нису биле јасно издвојене струје, али су 
разлике у стиловима постојале. С једне стране су 
радили типографи који су неговали класичну ти-
пографију, префињену, ненаметљиву и складну, 
то су били махом теоретичари који су истражива-
ли типографске радионице претходних времена, 
међу којима је најинтересантнији представник 
Беатрис Ворд; са друге стране стајали су умет-
ници који су типографију користили у сврху 
демонстрације критике и бунта, почевши са фу-
туристима, ширећи се преко Даде и руског кон-
структивизма. И једни и други подједнако су за-
служни за стања које имамо у типографији данас. 

Кључне речи: типографија, футуризам, дадаизам, 
контруктивизам, Беатрис Ворд

UDK    655.26:7.037

Ерик Гил, Беатрис Ворд, дрворез на папиру, 1926
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Увод
Типографија с почетка 20. века не може се посматрати одвојено од развоја сликарства, поезије, 
књижевности, архитектуре, музике, а на крају фотографије и филма. Тачније, развојем технологије 
и појавом нових грана уметности, померају се и границе визуелног поимања. Границе се међу раз-
ним уметничким областима бришу, а типографија, како то каже Херберт Спенсер (Herbert Spencer), 
постаје више визуелна, мање језичка, и мање чисто линеарна.
У типографском свету спонтано се појављују нове струје чији развој можемо паралелно посма-
трати и упоређивати са наставком постојања оних класичних. Једна струја, поетична, заступа не-
видљивост типографије, а друга, бучна, истиче типографију као оглашивача мисли и идеја. Све оне 
одредиле су изглед типографије данас, постепено се трансформишући из једног правца у други, 
чему је битно утицао и развој штампарске технологије.

Поезија невидљиве типографије
Један од највећих представника класичне типографске мисли, с почетка 20. века, и свакако карак-
теристична због своје личности, била је Беатрис Ворд (Beatrice Ward).1 Као жена „оног времена”, 
под мушким псеудонимом запливала је у типографске воде, недостижне за женски свет. Од оло-
вног слога правила је поезију. Ни дизајнер ни типограф, утицала је на развој обе области у 20. веку. 

Но, да кренемо од самог почетка, као што је и сам век почео. Од почетка Доба екстрема, како Ерик 
Хобсбаум (Eric Hobsbawm) карактерише „наш век” у својој Историји кратког двадесетог века.2 
У типографском смислу он постаје екстреман. Иако је Беатрис Бекер прошла све фазе школовања, 
нетипичне за девојке оног времена, може се рећи да је њено интересовање за писмо и типографију 
пробуђено на трећој години студија, када среће Фредерика Ворда,3 са којим се венчава 1922. године. 

1  Иако рођена као Американка, највећи део свог живота провела је у Енглеској. Рођена је на самом почетку 20. века, у 
породици Бекер (Becker). Презиме Ворд (Warde) добила је од свог мужа, такође познатог по својој блиској вези са словима, 
типографијом, писмом – Фредерика Ворда (Frederic Warde).

2 Hobsbaum, E. (2002) Doba ekstrema: Istorija kratkog dvadesetog veka 1914—1991. Beograd: Dereta 

3 Фредерик Ворд није био комуникативан и имао је свега неколико пријатеља. Особењак, али перфекциониста у свему што је 
радио. Креатор писма и типограф по опредељењу, а хоби му је, више као замена за друштвени део живота, била производња 
вина (отуд можда прича о кристалном пехару), хронометара и парфема.

Horace Mann School у Њујорку, Беатрисина прва школа коју је уписала 
са 12 година

Беатрис Ворд
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Убрзо пошто је дипломирала, Беатрис Ворд почиње да ради у библиотеци Удружења америчких 
словоливаца (American Type Founders Company – ATF).1 Библиотека је била специјализована за 
штампу и типографију. Поседовала је једну од најобимнијих колекција типографских књига, али 
се бавила и многим другим делатностима, као што су вођење Музеја штампарства, производња 
типографских писама, алатки које су се користиле у штампарству и осталих ствари потребних за 
графичку делатност. Беатрис Ворд је заправо руководила библиотеком, водила рачуна о пропаганд-
ном материјалу, организовала обиласке за посетиоце, предавања и изложбе. Њен приступ свему 
томе био је другачији, нетрадиционалан, па је по томе и била запажена.
Приликом једне посете Стенлија Морисона (Stanley Morison)2 Бостону, 1924. године, упознаје се са 
њим, на обострано одушевљење. Вероватно је она највише одговорна за то што је Стенли Морисон 
после тога позвао Фредерика Ворда да ради у Монотајп корпорацији (Monotype Corporation). Беат-
рис Ворд жртвује своју каријеру и одлази са мужем у Енглеску. Ипак, преко Хенрија Луиса Балена 
наставља сарадњу са библиотеком, као и свој мисионарски рад у области типографије и штампе.

1 Библиотеку је 1908. основало ATF друштво недалеко од Њујорка, под вођством Хенрија Луиса Балена (Henry Lewis Bul-
len), познатог штампара и великог поштоваоца те професије, у време када графичка индустрија није била ни принети овом 
данашњем „штампом презасићеном“ времену.

2 Професионално опредељење Стенлија Морисона били су типографија и креирање писма. Велика је његова улога у развоју и 
промоцији типографије и писма; такође, бавио се и обликовањем књига.

Лого библиотеке и музеја АТФ, рад Бруса Роџерса, 1920.Беатрис се са калиграфијом и писмом сусреће у школи 
Бернард при Универзитету Колумбија у Њујорку
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У Лондону Беатрис Ворд се постепено упознавала са професионалним окружењем пишући тек-
стове истраживачког карактера. Због врло конзервативне средине, како би ипак успела да објави 
написано, почиње да пише под именом Пол Божон (Paul Beaujon).1 Тако је, након неколико месеци, 
објавила чланак о калиграфији. Те године је написала још неколико великих истраживачких чла-
нака, од којих један врло значајан о Фурнијеу (Fournier) и француској типографији осамнаестог 
века, као и чувени чланак о Гарамону (Garamond). Беатрис Ворд, истражујући историјски развој 
типографије, постепено све више нагиње класичном приступу типографији, те можда тако гради 
негативан став спрам савремених токова и свега што се око ње, кроз уметничке правце, дешавало. 
Оно што је често условљавало однос према послу је и приступачност материјала и укљученост у 
посао. Интензивно друговање утроје (Стенли, Беатрис и Фредерик) није могло опстати. Беатрис 
Ворд, наклоњенија Стенлију Морисону, и по сензибилитету и по идејама, напушта свог мужа. 
Након развода, новембра 1926. упада у тешке финансијске невоље, па одлази код мајке у Америку, 
молећи Стенлија Морисона да јој дозволи да повремено пише за Монотајп Рикордер (Monotype 
Recorder), или чак да уређује неке делове, те она тако постаје његов помоћник. Био је то успешан 
потез. Она утиче на то да се конзервативни изглед часописа промени, што је, услед позитивних 
реакција након реформи, доводи до места уредника тог часописа у периоду 1927. и 1928. године. 
Био је то добар простор за представљање њеног истраживачког рада и текстова на разне теме. 
Најпознатији чланак, посвећен Гарамону, објављен је 1926. године у Флерону (The Fleuron). До 
открића је дошло сасвим случајно, мада јој је још за време рада у ATF библиотеци господин Бален, 
као неки пророчки глас, најавио могућност тог открића. Истраживала је извесни рад у градском 
Музеју и видела на једној насловној страни текст сложен Гарамоновим словима, али са потписом 
Жана Жанона (Jean Jannon). Чланак у Флерону, који је потписала својим псеудонимом, носи назив 

1 Име које је наводно узела како је не би мешали са именом њеног мужа, мада негде помиње да је мушким псеудонимом себи 
лакше отворила врата Типографије; Beaujen, P. The "Garamond" Types, Sixteenth & Seventeenth Century Sources Considered http://
www.garamond.culture.fr/kcfinder/files/3_3_4_article_beatrice_warde.pdf, 12.10.2011..

Радионица Монотајпове корпорације, 1928.
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„Типографско писмо Гарамон: разматрање извора из 16. и 17. века” (The ‘Garamond’ Types: Sixteenth 
& Seventeenth Century Source Considered) . Тај теоријски текст сматра се једним од најважнијих у 
типографским истраживањима 20. века. У њему се она бави доказивањем да је већина савреме-
них фонтова која се ослања на Гарамоново писмо као директан модел, заправо била заснована на 
писму из раног 17. века које је обликовао Жан Жанон. Тако је написан чланак велик по обиму и 
по садржини, те Беатрис Ворд услед великог успеха и темељитог познавања тематике, 1929. бива 
предложена за управника одељења за односе са јавношћу корпорације Монотајп. Ипак је у свему 
слепо следила Стенлија Морисона. Сматрала је својим задатаком преношење његових идеја. Мада, 
била је много прогресивнија, модернија и инвентивнија од њега. Поред тога што је уређивала ча-
сопис, обликовала је неке рекламне стране (оне које су рекламирале и представљале Монотајпова 
типографска писма), а урадила је и велики број насловних страна часописа.
Беатрис Ворд је рекламирање Монотајпа схватала као образовање аматера, оплемењивање 
стручњака, надахњивање аутора. Сматрала је посао штампара и типографа послом уметника. Речју 
– светим. Тако је и објавила свој чувени летак, који је написала правивши презентацију за пис-
мо Перпетуа Ерика Гила (Eric Gill), који је касније као постер красио штампарије и подучавао 
штампаре у Енглеској па и шире. И данас, изливен у бронзи, стоји у ходнику америчке државне 
штампарије у Вашингтону. Током њеног рада у Монотајпу оживела су писма Ерика Гила Гил Санс 
(Gill Sans) и Перпетуа (Perpetua), представљена је технологија Монотајп машина, а свест о типо-
графији развијена је до поетичних и префињенијих димензија. Најпознатије у експресији таквих 
идеја је њено прво предавање, а потом и есеј под називом Кристални пехар,1 који је сигурно један 
од највише цитираних типографских текстова на свету. Такође, речи из тог есеја постале су добро 
познате генерацијама Монотајпових корисника и дизајнера, јер су их користили као узорке текста 
за пробу слога.
Под насловом „Штампа би требало да буде невидљива” 7. октобра 1928. године држи предавање 
Удружењу британских типографа, на Институту Сент Брајд (St. Bride) у Лондону. Убрзо преда-
вање бива објављено у једном штампарском билтену (The British & Colonial Printer & Stationer).
 

1 Замисли да имаш пред собом боцу вина. Можеш одабрати своју омиљену бербу за ову замишљену демонстрацију, тако да 
оно буде дубоке светлуцаве гримизне боје. Пред тобом су и две винске чаше. Једна је од чистог злата, украшена најдивнијим 
шарама. Друга је од кристалног прозирног стакла, танка као мехур сапунице, и исто тако прозирна. Сипај и пиј; и према твом 
избору чаше знаћу да ли си прави познавалац вина. Јер, ако немаш осећај за вино, на овај или онај начин, пожелећеш искуство 
испијања течности из посуде која можда кошта хиљаде фунти; али, ако си члан племена које ишчезава, љубитеља добрих берби, 
изабраћеш кристал, јер је он смишљен да открије пре него да сакрије дивну ствар коју треба да садржи.
~~~~~~~~
Будите стрпљиви заједно са мном у овој развученој и дивној метафори, јер ћете открити да скоро све врлине савршене винске 
чаше имају паралелу у типографији. Чаша има дуг, танак врат, који спречава отиске прстију на горњем делу. Зашто? Зато што 
никакав облак не сме доћи између ваших очију и ватреног срца течности. Нису ли маргине на књижној страни слично замишљене 
да сачувају текст од прстију? Даље: чаша је безбојна, или само мало затамњена при дну, зато што зналац процењује вино делом 
по боји, и нетрпељив је према свему што је мења. Постоји хиљаду маниризама у типографији који су једнако бесрамни и насилни 
као сипање порта у велике чаше од црвеног или зеленог стакла. Када чаша има стопу која изгледа премалена за стабилност, није 
важно колико је мудро избалансирана; стално сте уплашени да се не преврне. Постоје начини компоновања текста који могу 
довољно добро да функционишу, а да опет читалац има подсвесни страх од „дуплирања” редова, читања три речи као једне и 
тако даље.
~~~~~~~~
Штампарство захтева понизност духа, без које многе лепе уметности и данас посрћу у самосвесним и плачљивим експериментима. 
Нема ничега једноставног ни досадног у постизању транспарентне стране. Вулгарно разметање је двапут лакше од дисциплине. 
Када схватите да ружна типографија никада не поништава саму себе, бићете у стању да ухватите лепоту као што мудри људи 
долазе до среће циљајући на нешто друго. Типограф упознаје несталност богатих људи који мрзе да читају. Нису за њих дуги 
уздаси над серифом и керном, они неће знати да цене ваше цепидлачење. Нико, сем ваших колега, неће знати да цени ни пола 
ваше вештине. Али ви можете провести безброј година срећног експериментисања у осмишљавању тог кристалног пехара који 
је вредан да прими у себе бербу људског ума. Превео са енглеског: Илија Кнежевић.
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Чувени летак који је Беатрис Ворд направила као презентацију 
писма Перпетуа Ерика Гила, 1932.

 Почетак чланка о Гарамону објављеног у часопису Флерон,1926.
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Писмо Гарамон (Garamond) – плакат штампан у Егенолф Бернер 
(Egenolff-Berner type foundry) словоливници
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Много пута касније, у периоду између 1932. и 1937. чланак је прештампаван, са пуним називом 
предавања „Кристални пехар, или штампа би требало да буде невидљива”, а 1955. објављује под 
тим називом и књигу есеја – „Кристални пехар: 16 есеја о типографији”. У уводу своје књиге изра-
жава жаљење што се мистериозни Пол Божон повукао са сцене и уступио место госпођи Ворд.1 У 
тој књизи не налази се ниједан од есеја писан под тим псеудонимом. У њој су скупљени текстови 
настали из разговора са многим познатим мајсторима типографије тог времена, као и искуства у 
раду са типографским писмима. Посебно упућује на Бруса Роџерса (Bruce Rogers), Т. М. Клиленда 
(T. M. Cleland) и Стенлија Морисона, за које каже да су успели да је свакодневним необавезним 
разговорима вину до места где се јасно може сагледати граница која дели пространство између 
царства названог Писмо и оног другог које су називали Уметност.2 Коментаришући најпознатији 
есеј из ове књиге, Шели Грундлер (Shelley Gruendler) у једном свом тексту пише како снага тог 
есеја пре свега лежи у приступачном објашњењу, а не у теоријској заснованости.3  У свим својим 
текстовима Беатрис Ворд се борила за јасну и читљиву типографију:

1 Warde, B. (1956) The Crystal Goblet: Sixteen Essays on Typography, Cleveland and New York: The Worlds Publishing Company, p. 5.

2 исто, стр. 6.

3 Gruendler, S. Beatrice Warde by Shelley Gruendler, 18.10.2011, 20.02.2015, http://elarcadearciniegas.blogspot.rs/2011/10/beatrice-
warde-by-shelley-gruendler.html Warde, B. нав. дело, p. 14.

„Постоје области у којима је могуће напра-
вити предмет који изгледа добро али лоше 
функционише, као лепи чајник који се мно-
го љуља док га подижете. Али то није слу-
чај у типографији. Користите „штампани 
текст“ гледајући га. Обликован штампани 
текст означава текст направљен на начин 
на који би он требало да изгледа, имајући за 
задатак као прво да, у делићу секунде, приву-
че или отвори апетит читаочевом оку пре 
него што оно почне да чита, а потом или 
да га задржи у читалачкој активности или 
да му помогне да пронађе део који би можда 
желео или требало да прочита.” 
~~~~~~ 
„Типографија мора бити разумљива и добра 
у циљу споразумевања – и то је све што се од 
ње тражи. Разлог мог интересовања за ти-
пографију је тај што она помаже људима 
да размењују мисли са јасноћом коју те ми-
сли заслужују. А разлог због којег сам изгуби-
ла интересовање за авангардну типографију 
је тај што мислим да је таква типографија 
сама себи довољна. Више заокупљена мишљу 
о стварању слике на страни, уместо заин-
тересована за преношење идеје кроз добро 
углачани прозор типографије у ум читаоца.”  Корице књиге Кристални пехар Беатрис Ворд, 1955
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Насловна страна Монотајп 
Рикордера, 1932. година

Насловна страна Тајмса са најавом чувеног 
писма Стенлија Морисона, 1930

Ерик Гил, 1908.



164 165ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Врло оштра у својим критикама, сматрала је своје мишљење једином истином. Нападала је и није 
остављала простора да буде нападнута. У чувеном есеју Кристални пехар, Беатрис помиње и једну 
анегдоту о томе како је, питавши једног уметника шта мисли о одређеном проблему, овај одговорио 
како уметници не мисле већ осећају. Истог дана посетила је и једног свог пријатеља, дизајнера, 
којем је цитирала речи претходног, на шта је овај одговорио како мисли да се данас не осећа баш 
најбоље. Наравно, била је на страни мислећег и сматрала је да је његов рад много бољи од рада 
оног осећајућег. Осећајног је сматрала добрим сликаром, што за мислећег није била привилегија – 
мислећи је био веома добар дизајнер.1

Беатрис Ворд је својим предавањима пленила, јер била је добар и вешт говорник. Тада добија и 
следбенике, тзв. следбенике класичне типографије. Међу њима најпознатији је био Ерик Гил (Eric 
Gill). Њих двоје су од краја двадесетих били веома блиски пријатељи. 
Нажалост, дошло је до рата, а Лондон је током рата претрпео многа разарања, но то је изгледа 
Беатрис Ворд инспирисало за нови напредак и нове идеје. Један део Монотајпових зграда био је 
бомбардован 1941., а други претворен у постројења за производњу муниције. Тако се она од ти-
пографије све више окреће књижевности, па су њене ратне књиге чак радикалније и изразитије у 
ставовима него оне о типографији. 
Када се рат завршио, дошло је до многих промена, па и до промена у типографији. Променила се 
и Беатрис Ворд. Монотајпове машине су све мање биле у употреби, а самим тим и њихова слова. 
Понесена искуством током рата, Беатрис Ворд се концентрисала на типографско образовање. По-
чела је да држи предавања широм земље у свим школама које су имале везе са овом облашћу – од 
школа за штампу, за дизајн, до оних чисто уметничких. Ипак, наставила је да сарађује са Моно-
тајпом будући да је била пуна идеја. Штампала је своја предавања као брошуре, како би свака реч 
била доступна и лаику и професионалцу. Сматрала је важним читав типографски процес. Онај ко 
је знао да чита морао је имати свест о типографији и уједно бити захвалан за то откриће (покретни 
слог) које је преокренуло свет писмености. Зато је несебично делила своје благо са другима, и била 
прави мисионар – јеванђелиста типографије.
У септембру 1960. из Монотајпа одлази у пензију, али наставља да држи предавања и да путује. 
Мада, све мање. Њено стање, психичко и здравствено, погоршава се након смрти Стенлија Морис-
она (11. октобар 1967. године). Разорена депресијом, посустаје и 14. септембра 1969. умире у миру 
свог дома. Сахрањена је у Епсому у Лондону.

„Рад је за мене био игра целог мог живота. Био је забавнији него што сам ја у стању да вам 
пренесем. Било је то као бити заљубљен...” – казала је на једном од својих последњих предавања.2

1 Warde, B. нав. дело, p. 14.

2 Type Directors и Club Monotype су ове године установили стипендију која носи име Беатрис Ворд. https://www.tdc.org/beatrice-warde/, 
10.10.2015.
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Типографска ларма

Док Беатрис Ворд, заједно са многим другим представницима класичне типографије, опева и 
негује класичну лепоту писане речи, проучавајући и упоређујући историјска типографска дела, 
упоредо се развија један потпуно другачији типографски свет, произишао из реакције на тадашње 
окружење и дешавања, који је непосредни узрочник данашњег начина размишљања у типографији.
Футуристички манифест Ф.Т. Маринетија (F.T. Marinetti), објављен у француском Фигароу (Le 
Figaro) 20. фебруара 1909. Године, био је можда иницијална каписла за отварање вентила на свим 
пољима уметности, па тако и на пољу типографије. У то време постојала је и потреба за реакцијом 
на високо индустријализовани 19. век, масовну производњу, као и на ставове који су се у то доба 
поштовали. Револуције тог времена стварали су уметници. Били су то људи који су имали сопстве-
но мишљење о друштву, о окружењу и који су имали јаку потребу да своје ставове „извикују“ у 
различитим медијима свог деловања. Штампа, па самим тим и типографија, била је најпогоднији 
од свих, јер су се на тај начин лако могле преносити идеје, ширити поруке. Типографија је у том 
контексту била алат експресије.

Потреба за „јаком“ типографијом, услед великих захтева тржишта које се развило као последица 
индустријализације, постојала је још током 19. века. Слова су постајала већа, „маснија“ и 
декоративнија, док су се штампарије још увек држале предложака фино опремљених књига. То 
је, наравно, доводило до трагичних резултата. Најпознатији у низу таквих покушаја иновације у 
типографији је покрет основан седамдесетих година 19. века, под називом „Уметничка штампа” (Ar-
tistic Printing) који није био дугог века. Тако су штампари, разапети између оних који су наставили 
стару традицију и оних који су на незграпан начин покушали да створе ново, стварали производе 

Фигаро (Le Figaro) у којем је 20. фебруара 1909. објављен 
Футуристички манифест [аудио: http://www.tipometar.org/kolumne/

TipoLarma/audio/definizione_di_futurismo.mp3]

Ф.Т. Маринети (F.T. Marinetti)
1876-1944, писац и издавач

оснивач футуристичког покрета 
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Футуристички покрет је био оптимистичан, пун енер-
гије, фасциниран машинама, те су његови припадници 
то преносили како у своја сликарска, музичка, књижев-
на... тако и у типографска дела. Мото им је био „рево-
луција и покрет”. Желели су да једноставне дводимен-
зионалне површине покрену. Можда је и појава филма 
имала одређени удео у таквом начину размишљања, али 
се то све свакако поклопило са актуелним, турбулентним, 
друштвеним тренутком. Не могу се издвојити појединач-
ни представници футуриста који су се бавили типогра-
фијом. Сви они су у својим делима мање-више користи-
ли типографију као елемент изражавања. До нас долазе 
примери Стефана Малармеа (Stéphane Mallarmé), Гијо-
ма Аполинера (Guillaume Apollinaire), Бруна Мунарија 
(Bruno Munari), Карла Караа (Carlo Carrà), Маринетија, 
као најважнијег представника и многих других.  

Пример типографије популарне на крају 19. века

 Гијом Аполинер, калиграм, 1918.Бруно Мунари, калиграм, 1918.



168 169ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Маринети пише: 

„Књига мора бити футуристичко изражавање наше футуристичке мисли. И не само то. Моја 
револуција је усмерена на такозвану хармонију слога. Стога, ако нам то буде било потребно, ми 
ћемо на истој страни користити три или четири боје или чак двадесет различитих типограф-
ских писама. На пример: курзив за низ сличних или брзих сензација, болд за ономатопеје насил-
ништва, итд. Са таквом типографском револуцијом и употребном више боја на словима, мислим 
да појачам експресивну снагу речи.” 1

Из данашње перспективе можемо приметити да су Маринетијеве идеје биле веома напредне, а да 
су неке од њих живе и данас. Футуристи су се пре свега поигравали формом и сматрали су да она 
(форма) треба да нагласи и тумачи садржај, а да су класичне типографске форме мртве и тихе, 
ништа не поручују, па ништа не могу да пренесу.

Футуристе на неки начин касније наслеђују дадаисти у Швајцарској, Немачкој и Француској 
(уметници и групе окупљене око Кабареа Волтер, Марсел Дишан (Marcel Duchamp), Тристан Цара 
(Tristan Tzara), Курт Швитерс (Kurt Schwitters), Ханс Рихтер (Hans Richter) и др.), конструктивисти 
у Русији (Александар Родченко (Алекса́ндр Миха́йлович Ро́дченко), Ел Лисицки (Лазарь Маркович 
Лисицкий) и др.) и познати де Стил у Холандији, као и многи други, али ни један каснији правац 
није имао типографију која је на тај начин изражавала бунт као футуризам. 

1 Apollonio, U. [ed.] (2001) Destruction of Syntax – Imagination without Strings – Words-in-Freedom 1913, F.T. Marinetti in: Futurist 
Manifestos, Boston: MFA Publications, p. 104.

Dada, број 4-5, Цирих, Швајцарска, 1919.
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Zang Tumb Tumb, писао и обликовао Ф. Т. Маринети, 1914. 
[аудио: http://www.tipometar.org/kolumne/TipoLarma/Index.html]
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Der Dada, број 1, обликовао Раул Хаусман (Raoul 
Hausmann) Берлин, Немачка, 1919.

Плакат за позориште Мишел, Париз, Француска, 1923.

Беатрис Ворд била је велики противник те и такве савремене типографије. Сматрала је да 
типографија не може сама себи бити циљ, нити да дизајнери или типографи могу давати ново 
значење тексту. Између аутора и читаоца не сме да постоји нико и ништа – писала је. Словослагање 
је невидљива вештина, а слово је ненаметљиви слуга.

Највећа критика била је упућена агресивној природи авангардне типографије. Беатрис Ворд је 
мислила да ако је она (типографија) наметљива тј. ако је типограф као такву наметне, онда посматрач 
(читалац, корисник) бива ометен у току мисли. У свом тексту „О избору писма”1 погрешно је 
упоредила глас говорника са читљивошћу типографског писма, јер су то сасвим различите ствари. 
Другачије се мисао преноси речима, а другачије знаковима. Друга чула и други хемијски процеси су 
укључени у ова два процеса. Говор је по Сосиру (Saussure) оригиналан и природан медијум језика, 
док је писање спољни систем знакова (као што је алфабет) чија је једина сврха да представља 
говор.2 Према томе, писање је језик који представља други језик, скуп знакова за представљање 
знакова, из чега произилази да типографија никако не може бити невидљива јер сваки словни знак 
носи неко своје значење, а у склопу речи опет неко друго. У семиотичком смислу, а у оквиру тога 
и семантичком смислу, немогуће је постојање невидљиве типографије.

1 Warde, B. нав. дело, p. 137

2 Abbott Miller, J. and Lupton, E. (1994) A Natural History of Typography in Looking Closer, Critical Writings on Graphic Design, Michael 
Bierut, William Drenttel, Steven Heller & DK Holland [ed.], New York: Allworth Press, p. 20.
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Марсел Дишан, непотпуна информација
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Стога, порећи читав један тако значајан покрет и сматрати његову уметност ништавним, било 
је, а и данас звучи, претенциозно. Ах, да, типографија и није у служби уметности, већ у служби 
функционалности и преноса информације. Сетимо се мислећег и осећајућег пријатеља, дизајнера 
и уметника. Али, да ли су „пионири савремене типографије”, како су их звали, то желели? Да ли 
је било битно комуницирати оним што је смисао написаног текста или је важна интерпретација 
написаног – тумачење и његово представљање? 
Не знамо, али звучи зачуђујуће да је Беатрис Ворд критиковала такав приступ, не обраћајући пажњу 
на савремена кретања и садржаје којима су се авангардна типографија и авангардни типографи 
тада бавили. Можда је то све имало смисла, такво какво је било – вапај уметности да каже да и она 
зна. Касније се то и потврдило – дошла су времена страдања.
У поређењу са типографијом о којој Беатрис говори, типографија футуриста, дадаиста и правца 
познатог под називом визуелна поезија (concrete poetry), као и касније Баухаус школе и прокламација 
Нове типографије (у којој су можда најбоље избалансирани ставови класичне и авангардне школе 
типографије), та нова, експресивна типографска форма преузима улогу тумача садржаја – типограф, 
уметник, прерађује садржај у складу са личним веровањима и укусима, интерпретирајући садржај 
на суштински, семантички начин. Почевши од оних код којих је читљивост била кључ, преко 
футуриста, дадаиста а касније и визуелних поета и других, читалац бива привучен позиционирањем 
текста на страни и формалним релацијама успостављеним унутар самог текста израженим кроз 
различит приступ у типографском поступку.

Sintesi futurista della guerra, непотпун потпис
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У Немачкој je, за разлику од ситуације у Енглеској, у то доба постојала много већа потреба за 
револуцијом у типографији, у архитектури и у свим осталим уметничким областима. Стога су 
се модерна архитектура, модерна уметност и модерна типографија развијале у Немачкој, док су 
у Енглеској мало наилазиле на разумевање и ретко су се могле видети. Када су нацисти дошли 
на власт тридесетих година, схватили су да им истинска модерна уметност смета, као таква, у 
циљу остваривања њихових идеја, јер је она била слободна и љубопитљива. Прогласили су 
је декадентном и забранили су је. Супротстављајући се целом свету, створили су своју верзију 
историје, а употребљавали су само готичко писмо (готицу), које је постало национално обележје и 
које их је издвајало од остатка света, да би га на крају укинули, поништавајући саме себе.

Развој типографије у Британији између 1918. и 1939. био је назадан у односу на савремене покрете 
у Немачкој тог времена. Те покрете у Немачкој угушили су нацисти, па се њихов центар преселио 
у Швајцарску.

И као што Џефри Киди (Jeffery Keedy) каже у свом чланку Правила типографије према експертима 
лудацима:1 ”Прва ствар која се о типографији и креирању слова научи је да ту постоје многа 
правила и принципи. Друга је да та правила постоје да би се срушила. А трећа да је то „рушење 
правила” увек било само једно од правила.”

1 Keedy, J. (1993) The rules of typography according to crackpots/exp, Eye, no 11 vol. 3, Croydon UK: Quantum Business Media

F. T. Marinetti. Les mots en liberté futuristes (Futurist Words in Freedom). Milano: Edizioni futuriste di “Poesia”, 1919.



174 175ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Наравно, правила никада не треба игнорисати. Зато је добро да нам на нашем радном месту испред 
рачунара, као на олтару, са једне стране стоји поетични плакат Беатрисине Штампарије, а са друге 
нека типографска илустрација Марсела Дишана (Marcel Duchamp) или већ неки од футуристичких 
манифеста.

Када погледамо данашње време и типографију која нас „напада“, како са штампаног материјала, 
тако и са разних малих и великих екрана, готово је немогуће говорити о невидљивој типографији. 
Наравно, то не значи да она невидљива и елегантна не треба да постоји и да не треба на профињен 
начин да плени свог корисника. У зависности од тога шта се графички обликује, зависи и однос 
дизајнера према типографији. Ако је у питању књига која се чита, логично је да би текст требало 
да буде сложен уредним, јасним писмом / типографијом које не замара очи. Али ако су у питању 
билборд, плакат, корице књиге или оглас у новинама, онда они пре свега треба да привуку пажњу 
како би уопште били прочитани. Овде је на првом месту експресивност (оно чиме су се на неки 
начин авангардни типографи и бавили) а потом јасноћа и читкост.

Типографски класичари попут Беатрисе Ворд увек ће пронаћи своје место у неком смиреном, 
демократском свету типографије. У подручјима где је револуција начин живота, не постоји место 
за невидљиву типографију нити за тиху комуникацију аутора са читаоцем. На тим просторима сви 
нешто говоре и сви размењују поруке. Типографија је ту интерактивна и неочекивано сама за себе 
проговара. Једну причу прича аутор, своје гледиште додаје типограф, типографија покушава да 
подигне још један транспарент, а читалац је ту да усваја мишљења свих, настала у корелацији са 
њим самим.

Свакако, иновације и развој морају постојати. Не по сваку цену, и не на уштрб квалитета, али у 
складу са временом: актуелним друштвеним тренутком и технолошким развитком који утиче на 
све области живота, тако да је померање граница непрекинут процес.

Ипак, за оно време, смело је било рећи да ће по избору пехара она знати да ли је неко зналац или не. 
То би значило да тадашња савремена типографија, познатија као авангардна, није била квалитетна 
по професионалним мерилима. Из данашње перспективе такав став је готово незамислив. Или је 
Беатрис Ворд била превише строга, или је њено мишљење апсолутно тачно, а типографија данас 
утонула у бездан, уместо да је берба људског ума сачувана у кристалном пехару.

Пионири авангардне типографије, како каже Рик Појнор (Rick Poynor), сада припадају историји 
дизајна. Опет, истина је да се оно што је након њих дошло, време постмодернизма, са својим 
следбеницима надовезало на њихов рад, или се на њега надоградило, мање обраћајући пажњу на 
британску класичну школу. 

По Рику Појнору први креативац „новог таласа” био је Волфганг Вајнгарт (Wolfgang Weingart), учитељ 
у базелској Кунстгеварбшуле (Kunstgewerbeschule). У часопису Друкшпигел (Druckspiegel) 1964. 
године Волфганг пише: „Фотослог са својим техничким могућностима води данашњу типографију у 
игру у којој не постоје правила”. Свакако, један од нових великих типографских преврата, десио се 
почетком осамдесетих година појавом компјутерске обраде слога, а један од можда најпознатијих у 
тој новој типографској игри био је часопис Емигре. Али то је нека друга тема.
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Summary

Although typography as a field has existed for several centuries now, it was at the beginning of the 20th century that it saw 
the greatest turmoil in the definition of its style. Maybe there were no clearly separated trends at that time, but the differences 
in styles did exist. On the one hand, there were typographers who cherished classical typography – refined, unpretentious and 
harmonious, mostly theoreticians who studied typography workshops of previous times, whose most interesting representative 
is Beatrice Warde; on the other hand, there were artists who used typography in order to demonstrate criticism and rebellion, 
from futurists to Dada and Russian Constructivism. Both are to be equally credited for the situation in typography today.

Keywords: typography, Beatrice Warde, Futurism, Dadaism, Constructivism 
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VIZUELNI TEKST I/KAO DVOSTRUKO PISANJE
VISUAL TEXT AS/AND 'DOUBLE WRITING'

Bojana Matejić
Novi mediji, Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu

REZIME

Predmet razmatranja u ovom tekstu jeste Deridina teoreti-
zacija vizuelnog teksta kao dvostrukog pisanja. Tekstom se 
hoće ukazati i demonstrirati da pojam dvostrukog pisanja 
u Deridinom shvatanju statusa vizuelnog umetničkog dela 
pretpostavlja uslov proizvodnje vizuelnog teksta. Dvostruko 
pisanje jeste granični pojam koji označava interval između 
ukidanja i pojavljivanja vizuelne predstave. Vizuelni tekst u 
Deridinoj perspektivi mišljenja nikada nije prisutan kako je 
to postavljeno u tradicionalnim ontološko-esencijalističkim 
koncepcijama umetničkog dela. Vizuelni tekst jeste otvoren 
i uvek uslovljen svojom „marginom“ – liminalnim elemen-
tom (drugo) koje otkriva dvostruko pisanje, bilo da je reč 
o okviru (parergon) umetničkog dela ili površini (podlozi) 
realizacije tj. „pojavljivanja“ vizuelne predstave, ili tragu 
kao nesvodivosti značenja koje se jednom vizuelnom pred-
stavom može generisati. 

Ključne reči: vizuelni tekst. drugo, parergon, subjectile, 
liminalno, trag, pisanje, Derida

UDK     UDK 7.01

Antonin Artaud, crtez, 1947.
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Uvod

Setimo se poznatog Deridinog (Jacques Derrida) iskaza da „nema ničega izvan teksta“. Ovaj iskaz upućuje 
na zamisao dvostrukog pisanja (écriture double), pisanja koje radi endogeno, „iznutra“, ali tako da je 
„unutra“ istovremeno „spolja“ na nestabilnoj granici mogućih opozicionih polova. Dvostruko pisanje nije 
ništa drugo do sam dekonstruktivistički interventni zahvat u vizuelnom tekstu, uvek već usmeren ka uka-
zivanju na drugu, marginalnu perspektivu vizuelne predstave. Kako dekonstrukcija nalaže, taj se postupak 
ne sastoji u otkrivanju greške ili onoga što se opire vizuelnom sistemu, već u omogućavanju pojave efekta 
dislokacije, disfunkcije, rupture, granice totalizacije, granice u kretanju silogističkih sinteza.1

U nekoliko navrata tokom svoje karijere, Derida poklanja posebnu pažnju marginalnom, liminalnom aspe-
ktu objekta umetnosti i estetike u odnosu na dominantnu preokupaciju kanonskog, tradicionalnog pristupa 
pisanja o umetnosti. Namera ovog teksta, prema tome, jeste da pokaže kako je pojam liminalnosti u Deridi-
noj filozofiji razlike vid uslova za svaki pokušaj čitanja i mogućeg obuhvatanja (ali i izneveravanja) smisla 
vizuelne reprezentacije ili predmeta estetike. Ovaj se motiv može još jasnije nazreti ukoliko se uzme u 
obzir zamisao oprostorenja (espacement) u Deridinom pisanju, kao pisanja (écriture) koje „postavlja pore-
dak jezika i upisivanje izgrađivanja subjekta koji se u njemu izvršava nesvodivim cepanjem“.2 Deridinim 
rečima, oprostorenje je „nemogućnost da se identitet zatvori u sebe, u sopstvenost svoje unutrašnjosti ili u 
svoje podudaranje sa sobom samim. Nesvodljivost oprostorenja je nesvodljivost drugog.“ 3

Prema Deridi, jezik zahteva dinamiku prostora, drugim rečima, pisanje kao oprostorenje ili, možemo 
reći, jednu „ekonomiju pisanja“ koja omogućava proizvodnju i otvaranje staništa – mesta boravka smisla, 
prostora koji Zapadna misao teži da izgradi i utemelji u svrhu osiguravanja njene falusne pozicije moći. 
Oprostorenje ne označava prisutnost na odstojanju, već  nesvodljivu spoljašnost (drugo). Motiv opros-
torenja je, shodno tome, neodvojiv od drugog, što indicira njegovo heterogeno stanje. Recimo, autori 
knjige „Dekonstrukcija i vizuelna umetnost“ (Deconstruction and the Visual Arts: Art, Media, Architec-
ture) Piter Brinet (Peter Brunette) i Dejvid Vils (David Vills) na ubedljiv način opisuju interventnu moć 
motiva heterogenosti ili pisanja kao oprostorenja koje upisuje i postavlja drugost spram pitanja vizuelnog 
u uvodu knjige: „Inauguracija prostora neminovno povlači za sobom otvaranje mesta boravka (stanište). 
Za arhitektu/cu se podrazumeva da je to njegov/njen osnovni zadatak. Slično tome, u slučaju vizuelnih 
umetnosti, delo je, kako Derida podseća, poput pribežišta, mesta boravka smisla, čije su granice istovre-
meno jasno definisane i konzistentno potisnute da obezbede posmatraču lak pristup njegovom središtu 
i sedištu.“4 Jer, pisanje, kako Derida razmatra u svojoj studiji O gramatologiji, implicira da u opoziciji 
phone-langue jezik nije ograničen skup koji cirkuliše u vidu neprekidne razmene smisla, već oprostorenje 
koje interveniše otporom. Da bi se „nešto“ pojavilo ili reklo, „reči moraju da putuju“.5 Govor se zadržava 
kako bi ostao unutar hegemone cirkulacije smisla, određene subjektom govora, u „zaboravu“ oprostoren-
ja, kretanja koje ga (govor) omogućava: „Ono što daje strukturalnu neophodnost 'iluziji', 'grešci' i 'zabo-
ravljanju', je, prema tome, neobično 'otvaranje' ovog četvorougla, njegove nedostajuće strane [...] dok 
ostajemo usredsređeni, fascinirani, zalepljeni onim što se predstavlja, nesposobni smo da vidimo pred-
stavu kao takvu, budući da predstava ne predstavlja sebe, kao ni vidljivost vidljivog ili čujnost čujnog, 
medijuma ili 'vazduha' koji nestaje u aktu omogućavanja da se (predstava) pojavi.“6

1 Derrida, J. and Ferraris, M. (2002), A Taste for the Secret, Oxford: Blackwell, p. 4.

2 Derrida, J, (1981) Positions, prev. Alan Bass, Chicago: University Chicago Press.

3 Ibid. p. 94.

4 Brunette, P. and Wills D. (1994) Deconstruction and the Visual Art. Art, Media, Architecture, Cambridge: Cambridge University Press, p. 3.

5 Idem.

6 Derrida, J. (2008) Dissemination, London – New York: Continuum, p. 345.
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Zadatak dekonstrukcije je, stoga, da izvrši obrt u tradicionalnoj filozofskoj hijerarhijskoj postavci 
autoriteta govora-manifestnog nad pisanjem, istine kao jedinstva logosa i phone, u dijalektici istog i 
drugog, spoljašnjeg i unutrašnjeg, homogenog i heterogenog, viđenog (eidos) i pisanja koje ga artikuliše, 
omogućava ali i decentrira, drugim rečima, da destabilizuje svaku (novo)uspostavljenu hijerarhiju filo-
zofskih kategorija i pojmova. Taj zadatak je težak budući da apertura, predstava, govor, vidljivost, pojava, 
jednom rečju, homogena sfera ambivalentno odbija i prisvaja momente pisanja-oprostorenja u potrebi 
perpetuacije njenog položaja prioriteta.   
Ispitivanjem uslova otvaranja granica koje determinišu vizuelnu predstavu, Derida, zapravo, insistira 
na dekonstrukciji vizuelne predstave koja bi, prema tradicionalnoj estetici, trabalo da stoji za prisutno i 
ne-razlUčno bivstvujuće. Predlog je, saglasno tome, da se ovo pisanje artikuliše oko tri singularna mo-
tiva koje Derida sa razlIkom i u razlUci ponavlja u svojim rukopisima potkopavajući nameru da zatvori 
bliske, dodirujuće pojmove: subjectile, parergon (ekonomija uokviravanja) i trag, uključujući i njihove 
moguće ekstenzije (maintenant, mimique, écriture,...). Ove figure ocrtavaju postupak oprostorenja unutar 
totaliteta i neposrednosti vizuelne reprezentacije.

[subjectile-maintenant]
Subjectile. Artoova inventivna figura. Prinuda, snaga, pokretač, motiv, potpora, zaslon,  performativ, ni 
subjekt niti objekt pisanja. Reč koja se opire prevođenju. Rečima Deride, subjectile nikada neće preći rub 
francuskog, (drugog) jezika. On je pozajmljuje, citira bez namere da je podvrgne zakonima Uma. Sub-
jectile priziva i najavljuje predstavu, omogućava vizuelni jezik, istovremeno je subjekt-on i subjekt-ona 
ali ne i Subjekt saznanja. Subjectile je poput „porođajnog stola za tekst i platno“, rađanje i izneveravanje 
(smisla). Ono lebdi iznad teksta, ni tu niti tamo, ni izvan niti unutar teksta, već zaposeda liminalni pros-
tor, prostor između, do/na same/oj granice/i, ruba/u između pisanja, reči i sveta. Subjectile je graničan 
pojam i ne može biti pretpostavljen imajući u vidu da je to „nešto što nije još dato, nešto (neko ništa) 
koje ne konstituiše objekat saznanja.1 Deridinim rečima, ni „nešto“ niti „ništa“ – nestabilni, srednji pojam 
između dva moguća entiteta. „Ja bih nazvao ovu scenu, 'scenom subjectile', da tamo nije bila već prinuda 
rada, spremna da umanji scenične elemente: vidljivost, element reprezentacije, prisustvo subjekta, čak i 
objekta,“ [...] „subjectile je interval između iznad i ispod, vidljivog i nevidljivog, ispred i iza, ove i one 
strane,“2 kaže Derida. Subjectile je ono što treba biti imenovano, ali i ono što potkopava to imenovanje: 
„U samom momentu rađanja, kada još uvek nije, kada Artoov crtež postavlja coup de force, subjectile 
priziva, a ponekada i izneverava.“3 Zašto Arto poziva u pomoć ovu reč početkom tridesetih godina prošlog 
veka referirajući na postupak crtanja, nepoznatu reč za rečnik francuskog govornog područja, koja će, 
mada u drugačijem značenju u odnosu na Artoovu zamisao, biti upisana tek sredinom veka? Subjectile je 
istovremeno „supstancija [i] predmet“ – pripada kodu slike i označava ono što je „podbačeno“, ono što 
„leži ispod“ (subiectum) nečega što će biti smisao, kao substanca, materija, preciznije između „ispod“ i 
„iznad“, ono što je u isto vreme podrška i površina, ponekad, takođe materija recimo na slici ili skulpturi, 
ali različita od forme, smisla, reprezentacije, reprezentovanog, premda (bi) u njihovoj izgradnji (mogla 
da) učestvuje. U tom slučaju, rečima Deride, pretpostavlja se da dubina i gustina mogu biti opažene samo 
kao površina, poput one na zidu ili drvetu, papiru, tekstilu, platnu: „Subjectile, na primer papir ili platno, 
tako postaje membrana; trajektorija onoga što je bačeno na nju treba da pokrene taj omotač perforirajući 
ga, putujući i prolazeći kroz njega na drugu stranu.“4

1 Derrida, J. and Thévenin, P. (1998) The Secret Art of Antonin Artaud, Cambridge – London: The MIT Press, p. 63

2 Ibid. p. 61– 80.

3 Idem.

4 Ibid. p. 76.
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Derida skreće pažnju da postoje dva lica zamisli subjectile za koja se čini da ocrtavaju Artoovu upotrebu u 
njegovom postupku crtanja-beleženja (sl.1): jedno se tiče manuelne operacije koje je samo crtanje – sub-
jectile se javlja u vidu medijatornog prostora kroz koji treba proći – propustljivog, permeabilnog (porous) 
locusa. Drugo lice Artoove figure implicira njenu netranzitivnost, neprevodivost, onako kako se ispisuje 
u ovom pisanju – kao drugo, strano telo našeg jezika. Subjectile, što će reći podrška, površina, materija, 
građa bi bilo jedinstveno telo dela u njegovom „primarnom“ događaju, u momentu njegovog rođenja, 
koje se ne može ponoviti (idiomski ostatak), koje prkosi formi, značenju, smislu, prevođenju. 

Mogućnost mišljenja pojma subjectile deluje paradoksalno, imajući u vidu da se njegova afirmacija ne 
može svesti na pozitivno ili negativno određenje, participirajući tako u ontološkoj sferi. Začudno je da 
kao takav pripada poretku nečega-nekog-ničega-koje-nije-tek-ništa, koje ostavlja, napušta svoj trag, be-
leg u procesu povlačenja sa scene na kojoj se trag u vidu označitelja pojavljuje kao nama tu-prisutan, 
prezentan. Neprevodivi, nesaznatljivi ostaci – efekti kretanja, oprostorenja, pisanja upućuju na prostorno-
pokretljiv aspekt subjectile. Ono implicira pulsirajući karakter inskripcije, trasirajući proces otvaranja i 
otkrivanja postajanja vidljivim, koje se dešava uvek između. Tragovi četke, olovke, linije jesu projekcije i 
podrška u kretanju u strukturi vizuelnog jezika koje omogućava generisanje predstave. “Subjectile je ništa 
drugo do prazno postavljanje mesta, figura khore,1 ako ne sama khora,“ kaže Derida.2   

1 Khora je, Deridinim rečima, „nužnost koja nije ni generativna ni uzrokovana“. U pitanju je pre-filozofski, pre-izvorni, ne-lokalizujući, 
ne-prostorni entitet.

2 Ibid. p. 123.

Antonin Artaud, crtez, 1947 (sl.1)
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Khora ili „treći element“ (triton genos), između, rečju Platona, eidosa, trajnog i nepromenljivog i 
postojećeg sveta kao čulnog, ono je što čini u izvesnom smislu Deridine figure subjectile i maintenant 
bliskim. Platonov prostor (khora) je „nevidljiva i bezoblična ideja koja sve prima, a na neki zamršen i 
teško uhvatljiv način učestvuje u onom umnom...“.1 Zato će Kristeva (Julia Kristeva) reći da je khora ono 
što još uvek nije mesto koje zastupa nešto za nekoga (nije znak), niti je mesto koje zastupa nekoga za neko 
drugo mesto (niti označitelj).2 Rečima Kristeve, khora pripada delimično diskursu reprezentacije nudeći 
je kao evidenciju; to je ruptura i artikulacija (ritam) koji prethode evidenciji, verovatnoći, prostornosti i 
temporalnosti. Svaki diskurs se kreće sa i protiv khore/om tako da istovremeno zavisi od nje i u isto vreme 
je odbija. Premda može biti označen, pojam khora nikada ne može biti do kraja smešten, pozicioniran: 
„neko može da pozicionira khoru i da joj, ako je potrebno, pozajmi topologiju, ali niko joj ne može dati 
aksiomatsku formu.“ 3 
Slično Kristevinom čitanju Platonove khore, Deridina khora prkosi Hegelovom Aufhebung-u i binarnosti, 
implicirajući heterogenost, nestabilnost svih struktura, da ponovim, ne pripada ni čulnoj ni inteligibilnoj 
sferi, već je „treći rod“ koji isklizava i beži (u) konceptualnom zahvatu. Derida pita: „Nije li to naziv 
za zjapeće otvaranje, ponor ili hijatus?“4 Khora je nešto što ne može biti reprezentovano. To nije ništa 
skriveno ili te(le)ološko – to je (prazan) prostor.5 Khora je interval, koji je uslov za sve što treba biti upi-
sano. Ako uporedimo Deridino razmatranje  razlUke (différance) u Marginama filozofije koja „nije ni reč 
ni koncept“,6 razl( )ka, ponor između I (razlIka/diférrEnce) i U (razlUka/diférrAnce) – prostor između 
čulnog i inteligibilnog koji pokazuje „da nam mora biti dozvoljeno da referiramo na poredak koji ne pri-
pada više čulnoj sferi, već poredak koji se opire (njoj)“ – i njegovo čitanje Platonove khore, primetićemo 
bliskost. Taj poredak koji se opire opoziciji, upravo zato što je prevodi, kako kaže Derida, najavljen je u 
kretanju razlUke između dve razlIke (opozicije), dva slova, recimo. RazlUka ne pripada ni glasu, poja-
vnoj, manifestnoj, ili kako bi Bataj rekao homogenoj sferi, ni pisanju ili rečima Bataja, heterogenoj sferi. 
RazlUka je „neobičan prostor koji nas drži zajedno sada... između govora i pisanja“. RazlUku – odlag-
anje, je nemoguće pokazati, izložiti, odnosno, reprezentovati, jer, „neko može da izloži samo ono što u 
određenom momentu može postati prisutno, manifestno, ono što može biti pokazano, predstavljeno kao 
prisustvo, prisustvo bića u svojoj istini, u istini prisustva ili prisustvu prisustva.“7 Drugim rečima, raz-
lUka – neasimilujući, neintegrišući eksces koji operiše putem i kroz oprostorenje kao „bivanje-prostorom 
vremena ili bivanje-vremenom prostora“, bliska je dinamičnomj figuri khore, neidentifikujućem ekscesu, 
potresu – Deridinim rečima „oprostorenju koje je uslov za svako zaposedanje mesta“. Khorom se otvara 
interval u vidu pluralizujućeg pisanja u nedostatku prezencije. 
Temporalna, dinamična dimenzija Deridinih bliskih zamisli khore, razlUke, arhi-pisanja, oprostoren-
ja, za relaciju subjectile-maintenant jeste ključna, budući da je reč o onome što najavljuje, obećava, 
omogućava i/ili ustupa mesto za govor. Maintenant je, poput subjectile, nesvodljiv i neprevodiv pojam. 
Rečima Deride, maintenant je vid potpisa, signature, čiji intenzitet „autentičnosti“, ili bolje reći efekat 
„autentičnosti“, zavisi od njene re-iterabilnosti, re-iteracije, odnosno, ponavljanja i performativnosti – sin-
gularnog slučaja premeštanja, događaja/akcije/intervencije koji biva omogućen upisivanjem, beleženjem. 
Upisana signatura podrazumeva aktualno ili empirijsko ne-prisustvo one/onoga koja/i potpisuje. 

1 Platon (1995)  Timaj, prev. Marjanca Pakiž, Vrnjačka Banja: Eidos, str. 105 – 107.

2 Kristeva, J. (1984) Revolution in Poetic Language, New York: Columbia University Press, p. 26.

3 Idem.

4 Kipnis, J. and Leeser, T. (1997) Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, New York: The Monacelli Press, p. 20.

5 Ibid. p. 12.

6 Derrida, J. (1982) Margins of Philosophy, prev. Alan Bass, Brighton: The Harvester Press, p. 3.

7 Ibid. p. 5 – 6.
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Taj potpis označava ali i zadržava vezu se njenim/njegovim „prošlim prisustvom“ — u „prošlom sada ili 
prošloj prezenciji“ (maintenant). Drugim rečima, maintenant je u izvesnom smislu upisano, inkorporirano 
u uvek već „evidentnu i singularnu prezentnu punktualnost forme signature“. U potrebi vezivanja za izvor 
prezencije, ono što mora biti zadržano je „apsolutna singularnost potpisa-događaja i potpisa-forme: čista 
reproduktivnost čistog događaja“.1 Da bi signatura, beleg, potpis imao svoju komunikativnu funkciju, 
odnosno, da bi bio čitljiv, on mora imati ponavljajuću, iterabilnu, imitirajuću formu. Sugnatura mora na 
neki način biti odvojena od prezencije i singularne intencije njene produkcije: „Čak i u krajnjem slučaju 
mog pisanja nečega sa ciljem da bude omogućeno za čitanje sada, ovo sada je konstituisan, podeljen – 
samom iterabilnošću onoga što proizvodi sada.“2 
Maintenant, u tom smislu, zadržava prekid, tj. relaciju prema drugom kao takvu. Maintenant (u prev. 
sada, od franc. particip glagola maintenir  – održavajući, podržavajući; od franc. se maintenir – ostajanje, 
trajanje; od franc. main tenant, ruke koje drže) ili možemo reći, zadrška, pričuva, ocrtava, prema Deridi, 
ono što se uvek već dešava, ono što se upravo sada desilo, ili obećava da se upravo sada desi „arhitekturi 
i preko arhitekture“; Ali tako da ono što treba da se desi upravo sada ne implicira prisustvo singularnog 
događaja, budući da sintagma uvek već upućuje na skladišta značenja čije je označeno prisustvo nak-
nadno, sa zadrškom, (nachträglich), rekonstituisano.3 Pretnja rečju „upravo“ ne dozvoljava da maintenant 
bude determinisano logikom istorijskog, hronološkog strukturiranja, jer ono prkosi domenu hijerarhi-
jskih, hronoloških ili istorijskih odrednica, poput, recimo, prefiksa post- (post-moderna, post-struktural-
izam, itd). Maintenant je „'rizik' reverzibilnosti ili ponavljanja, transformacije i permutacije“ za logiku 
istorijskog progresivno-utopijskog kretanja, u utilitarnoj potrebi održanja stabilnosti, jasnim odvajanjem 
determinanti pre i posle.4 

Stavljajući maintenant u pogon u tekstu Point de folie-Maintenant l'architecture, Derida denuncira nor-
mativnu, istorijsku i tradicionalnu, funkcionalnu i antropomorfnu postavku „arhitekture arhitekture“ za-
snovanu na Vitruvijevoj proporciji i teleološkom modelu staništa – mesta boravka, i njenih invarijanti, 
kao osnovnu paradigmu svega što nazivamo Zapadnom kulturom.5 Još je Žorž Bataj, recimo, na samom 
početku tridesetih godina prošlog veka, zalažući se za zamisao „anti-arhitekture“, rekao u svom Kritičkom 
rečniku da je arhitektura „izraz prave prirode društva“, da su autoritativnost, moć i prohibicije izražene u 
aktuelnim arhitektonskim konstrukcijama.6 Prema Deridi arhitektura je izazov za dekonstrukciju, budući 
da ona generiše poseban odnos prema reprezentaciji: „Sve druge umetnosti imaju telos reprezentacije, 
ali za arhitekturu se čini da ne zavisi od nje.“7 Hajdeger je, kako Derida napominje, pisao o hramu kao 
praznom prostoru koji je spreman za nastanjivanje Boga, što je krajnji paradoks logocentrizma, budući da 
je arhitektura, začudno, „prisutnija“ i u isto vreme „odsutnija“ nego bilo koja druga umetnost: „Ovakav 
odnos prema reprezentaciji sugeriše da u arhitekturi nalazimo nešto što protivreči metafizici reprezent-
acije i tako svemu u vezi sa reprezentacijom, uključujući i subjekt reprezentacije. Eto zbog čega je arhi-
tektura više logocentrična, i u isto vreme manje logocentrična u odnosu na druge umetnosti“.8 

1 Derrida, J. (1988) Limited Inc, Evanston II: Northwestern University Press, p. 20.

2 Ibid. p. 49.

3 Derida, Ž. (2007) Pisanje i razlika, Sarajevo – Zagreb: Šahinpašić, str. 226.

4 Hays, K. M. (1998) Architecture Theory since 1968. Cambridge – London: The MIT Press, 1998, p. 570.

5 Ibid. p. 89.

6 Bataille, G. Critical Dictionary, in: Krauss, R. and Michelson, A., October, No. 60., London – New York: The MIT Press, p. 25.

7 Kipnis, J. and Leeser T. (1997) Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, New York:The Monacelli Press, p. 8.

8 Idem.
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Derida naziva Čumijev „Park de la Vilet“ (Parc de la Villette) i njegove distorzirane kubove „arhitek-
turom događaja“ i „iskustvom oprostorenja“, jednom rečju, arhitekturom drugog. Dok je svaki punctuum 
„asemantičkog ludila“ (folie) Čumijevog Parka raskidajući, time što prekida kontinuitet konstrukcije, 
maintenant održava „sve na okupu“ što na neki način ocrtava endogeni, poludeli odnos između sociusa 
i disocijacije. Paradoksalno, maintenant održava arhitekturu u disocijaciji arhitekture.„Park de la Vilet“ 
(sl.2) i njegovo maintenant, tako, prkosi logocentričnoj i istorijskoj, utilitarnoj zasnovanosti arhitekture; 
ona nije pak ni arhiviranje prošlosti, niti zastupa političke, etičke, teorijske, naučne premise. Poput Deri-
dine khore, koja ne može biti reprezentovana, ili figure subjectile, ona je nestabilni prostor koji provocira 
logocentričnu pretenziju na kategoriju arhitekture kao utilitarne, koherentne tvorevine. Čumijev „Park de 
la Vilet“ ne predstavlja, ali kao i khora ili subjectile omogućava i indicira prostor za moguća zastupanja.
Derida naziva Čumijev „Park de la Vilet“ (Parc de la Villette) i njegove distorzirane kubove „arhitek-
turom događaja“ i „iskustvom oprostorenja“, jednom rečju, arhitekturom drugog. Dok je svaki punctuum 
„asemantičkog ludila“ (folie) Čumijevog Parka raskidajući, time što prekida kontinuitet konstrukcije, 
maintenant održava „sve na okupu“ što na neki način ocrtava endogeni, poludeli odnos između sociusa 
i disocijacije. Paradoksalno, maintenant održava arhitekturu u disocijaciji arhitekture.„Park de la Vilet“ 
(sl.2) i njegovo maintenant, tako, prkosi logocentričnoj i istorijskoj, utilitarnoj zasnovanosti arhitekture; 
ona nije pak ni arhiviranje prošlosti, niti zastupa političke, etičke, teorijske, naučne premise. Poput Deri-
dine khore, koja ne može biti reprezentovana, ili figure subjectile, ona je nestabilni prostor koji provocira 
logocentričnu pretenziju na kategoriju arhitekture kao utilitarne, koherentne tvorevine. Čumijev „Park de 
la Vilet“ ne predstavlja, ali kao i khora ili subjectile omogućava i indicira prostor za moguća zastupanja.  

[parergon]
Pitanje o subjectile, oprostorenju, maintenant, dovodi nas do samog ruba (perargon) – praga koji treba 
preći kako bi se stiglo do reprezentacije, onoga što jeste delo, ili u terminima Kantove filozofije ergon. 
Ovo pitanje nas vodi ka Deridinoj dekonstrukciji Kantovih estetičkih premisa, elaboriranih u Kritici moći 
suđenja, odnosno, ka dekonstrukciji njegove ontološke, estetičke postavke „čistog estetskog suda“.
Prema Kantu, postoji procep (abyss), granica ili „srednji član“ (Mittelglied) između međusobno odeljenih 
sfera na relaciji pojmova poput objekt – subjekt, priroda – um, spoljašnje – unutrašnje itd. koji, kako 
treća kritika kaže, treba biti razrešen metafizičkim jedinstvom. Ovaj posrednički član ili srednja artiku-
lacija jeste estetski sud (Urteil). Osnovni cilj Kantove Kritike moći suđenja je da otkrije sponu, vezu za 
prevazilaženje diskontinuiteta – „srednju artikulaciju“, transfer ili liniju premošćavanja između prve i 
druge kritike, kritike čistog teorijskog uma i kritike praktičnog uma. Kantovu teškoću u određenju „trećeg 
člana“ Derida izlaže u sledećem paragrafu: „Čini se da Kant istovremeno kaže dve protivrečne stvari: 
da treba odvojiti srednji član kao odvojiv deo, da treba izvršiti podelu dela, ili takođe da treba raščlaniti 
celinu ponovo oblikujući nexus, povezanost, ponovo pripajanje dela dvama velikim stubovima korpusa.“1  
Premda estetski sud ne pripada ni čistoj ni praktičnoj sferi, Kant, ipak, u trećoj kritici tvrdi da on pov-
ezuje opozicione sfere u metafizički sistem koji demonstrira sličnosti, ili tačke povezivanja između sve tri 
kritike. Drugim rečima, zadatak treće kritike u Kantovoj Kritici moći suđenja se sastoji u transcediranju 
rascepa između prve i druge kritike, koje se odvija analoški, tj. posredstvom simbola. Ovo pomirenje je 
predstavljeno u trećoj kritici kao trebanje (sollen) koje se projektuje u beskonačnost. Međutim, problem 
Kantovog ispitivanja i analize estetskog suda proizvodi paradoks sadržan u samom insistiranju na uokvi-
ravanju koje (bi) sa jedne strane (trebalo da) definiše autonomnost umetničkog dela/umetnosti, i sa druge  

1 Derida, Ž. (2001) Istina u slikarstvu, prev. sa franc. Spasoje Ćuzulan, Nikšić: Jasen, str. 44.
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Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Paris, 1982-1998. (sl.2)  

Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Paris, 1982-1998. 
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specifičnost estetskog suda. Ovaj problem, tako, proizvodi temeljnu podelu na opozicije.1 Uokviravanje je 
uslov za ergon. Zatvaranjem predstave i zaštitom njene unutrašnjosti proizvodi se ono što je „odbačeno“, 
ono što ne ulazi u kontekst smisla predstave, jednom rečju, njena spoljašnjost koja joj je bliska, sa kojom 
se dodiruje i komunicira. Problem treće kritike koja treba da transcedira konflikt između ova dva pola 
i okonča „teleološko kretanje“ je u tome što ona u svojoj operaciji uvek već proizvodi spoljašnjost. Ta 
„spoljašnost“ izaziva ponavljanje operacije uokviravanja u svrhu dostizanja mogućeg cilja, sadržanog u 
metafizičkom pomirenju, koje ona nudi, odnosno, prevladavanju jaza između suprotstavljanih entiteta. 
Cilj treće kritike, tako, „podstiče“ ekonomiju želje za novim uokviravanjem proizvedene spoljašnjosti, 
čiju proceduru Derida naziva „energeia parergonalne logike“.2

Pojam perargon, koji Derida evocira, prvi put se u Kantovoj upotrebi pojavljuje u „Analitici lepog“. 
Prema Kantovom određenju, perarga je dodatak delu koji ne čini integralni deo unutrašnjeg sadržaja 
dela već ima funkciju pomoćnog, dekorativnog elementa poput okvira slike, kolonada palate, draperije 
na statui. Parergon (grč. para + ergon)3 ima i značenje nečeg izuzetnog, nesvakidašnjeg, neobičnog, tako 
da implicira izvesno dopadanje, „zavođenje uma“, drugim rečima, višak kome se često pripisuju osobine 
„natprirodnog“, misterije, čuda. Treba podsetiti da bez obzira što parergon „preti“ čistom, formalnom 
sudu ukusa prema Kantovoj koncepciji, on ga može i podržati. Za Kanta, parergon ne mora biti nužno 
isključen, već samo pod određenim uslovima. On može povećati sviđanje ukusa ukoliko se pojavljuje 
kroz svoju formu, koja je ključna kategorija same predstave (ergon), što ga čini, kako bi Derida rekao 
„normalnim perargonom“, međutim, ukoliko ne podleže zakonu čistog ukusa, odnosno, ne poseduje for-
malnu lepotu, parergon deluje kao ukras. Saglasno tome, Kant upućuje da parergon mora biti oslobođen 
„svake empirijske čulne materijalnosti“. Imajući u vidu da su čisti ili formalni estetski sudovi, u Kanto-
voj estetici, jedini sudovi ukusa u pravom smislu reči, može se zaključiti da sve ono što pripada domenu 
empirijskog dopadanja (sudovi čula), premda delimično mogu učestvovati u formiranju čistih sudova, 
podrazumeva element koji ne sme nikako postati osnovni sadržaj dela, budući da se „estetski sud mora 
odnositi na unutrašnju lepotu, a ne na ono što je okolo.“4 Razlog tome je što taj sekundarni element, 
samim tim što je sekundaran, deluje „sa strane“, drugim rečima, na margini. Zato je Derida, možemo 
reći, i izrazio interes za preispitivanje ovog kantovskog pojma, imajući u vidu da je, kako piše u Istini u 
slikarstvu, „filozofski diskurs uvek bio protiv perargona“... jer, u dekonstrukciji, pitanje ovog protiv i jeste 
problematičan.
Polazeći od Kantovog određenja, Derida piše da je parergon atopičan jer ne predstavlja ni delo (ergon) 
ni materiju izvan dela, „ni unutar ni spolja, ni iznad ni ispod“ već sam rub koji odvaja delo od njene eks-
teriornosti. Samim tim, Derida naglašava,  perargon je „osuđen“ da se „uvek već deli na dva“. Premda 
učestvuje u smeštanju dela ili bolje reći smešta delo, poput subjectile ili maintenant, perargon ipak, za 
razliku od ovih figura-pojmova, ne ostaje neodređen. Parergon ne ostaje neodređen zato što „ne pada sa 
strane“, jer se nalazi baš na samoj granici, na samom rubu. Kao takav, on je blizak zamisli subjectile, 
imajući u vidu da je graničan pojam, ali dok subjectile anticipira predstavu „iz podloge“ (ekran) kao 
medijatorni prostor koji treba biti perforiran, na kome i u kome treba dejstvovati, kao ono što je podrška i 
povlači se nakon činjenja, perargon je uvek tu da ide „protiv sa strane i pored ergona“; perargon uokviru-
je, (sl. 3) za razliku od subjectile koji u vidu podrške samo omogućava generisanje vizuelne predstave.  
Čini se da se perargonom pokušava odgovoriti na pitanje „šta je to?“, jer, „pitanje šta je? konstruiše okvir 

1 Rodowick D. N., Impure Mimesis, or the Ends of the Aesthetic, in: Brunette, P. and Wills D. (1994) Deconstruction and the Visual Art. Art, 
Media, Architecture, Cambridge: Cambridge University Press, p. 98.

2 Ibid. p. 99.

3 Royle, N. (2003) Jacques Derrida, London – New York: Routledge, p. 15.

4 Derrida, Ž. Istina u slikarstvu..., op. cit. str. 70.
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Polazeći od Kantovog određenja, Derida piše da je parergon atopičan jer ne predstavlja ni delo (ergon) 
ni materiju izvan dela, „ni unutar ni spolja, ni iznad ni ispod“ već sam rub koji odvaja delo od njene eks-
teriornosti. Samim tim, Derida naglašava,  perargon je „osuđen“ da se „uvek već deli na dva“. Premda 
učestvuje u smeštanju dela ili bolje reći smešta delo, poput subjectile ili maintenant, perargon ipak, za 
razliku od ovih figura-pojmova, ne ostaje neodređen. Parergon ne ostaje neodređen zato što „ne pada sa 
strane“, jer se nalazi baš na samoj granici, na samom rubu. Kao takav, on je blizak zamisli subjectile, 
imajući u vidu da je graničan pojam, ali dok subjectile anticipira predstavu „iz podloge“ (ekran) kao 
medijatorni prostor koji treba biti perforiran, na kome i u kome treba dejstvovati, kao ono što je podrška i 
povlači se nakon činjenja, perargon je uvek tu da ide „protiv sa strane i pored ergona“; perargon uokviru-
je, (sl. 3) za razliku od subjectile koji u vidu podrške samo omogućava generisanje vizuelne predstave.  
Čini se da se perargonom pokušava odgovoriti na pitanje „šta je to?“, jer, „pitanje šta je? konstruiše okvir 
koji prisvaja energiju onoga što je u potpunosti neasimilujuće i apsolutno potisnuto.“ 1Subjectile pak samo 
omogućava vizuelni tekst a ponekada čak može ponuditi odgovor na pitanje „kako“? 

1 Derrida, J. (1981) Economimesis, Diacritics, Vol. 11, The Johns Hopkins University Press, p. 25.

Allan McCollum_Plaster Surrogetes_1982-83 (sl.3)
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Deridino pisanje o/u Istini u slikarstvu implicira da nema jedinstvenog, transcedentalnog izvora odakle 
delo (ergon) dolazi, za koje ono stoji, već kroz pisanje, u oprostorenju delo biva omogućeno. Jer, ono što 
daje utisak prisustva predstave, onoga što nam se pojavljuje u svojoj punoći prisustva, jeste efekat rada 
aparatusa čije kretanje proizvodi ovu „strukturalnu grešku“, iluziju. Ta je apertura uslovljena, prividna; 
ona je „efekat površine“ pisanja.1 Neki perargon ukazuje na način odvijanja postupka uokviravanja – 
mogućeg načina „rađanja“ ergona, imajući u vidu da se sam mehanizam uokviravanja, koji omogućava 
pojavu, ne može pojaviti. Perargon nema funkciju reprezentovanja, niti predstavljanja slike kao proizvoda 
uokviravanja, već ih priziva u svesti.2 Parergon, nije ni dodatak koji teži da ponudi predstavu, imajući u 
vidu da nedostatak u samoj predstavi, ergonu evocira parergon: „Nedostatak ergona je nedostatak parer-
gona odeće ili stuba koji međutim ostaju izvan“.3 Drugim rečima, jedno je uslovljeno drugim.
Svaki okvir je u Deridinoj filozofiji razlike fraktura, artikulacija koja prisvaja, pridružuje i odbija, evakuira 
prostor na koji pretenduju iluzija, fikcija, istina, smisao, reprezantacija, predstava, glas, itd. Bez perma-
nentne mogućnosti i potencijalnosti uokviravanja i re-uokviravanja, značenje svakog vizuelnog teksta 
bi bilo apsolutno zatvoreno, fiksirano. Deridino promišljanje parergona kao elementa koji tradicionalna 
estetika „drži na margini“, baš zato što je sam margina, upućuje na neophodnost transformacije estetskog, 
umetničkog objekta „izvan“ pojmovne sheme prepoznatljivog i samorazumljivog.4

[ trag-pisanje ]
„Ono što odlaže prisustvo, naprotiv, je polazište odakle je prisustvo najavljeno ili željeno u svom re-
prezentu, svom znaku, svom tragu...“5 
Kada pređemo rub (perarga) u „unutrašnjost“ onoga što nam se otkriva u svojoj prisutnosti (eidos), drugim 
rečima, ako se prestupi granica, ali na takav način da „se nikada ne smeštamo u prestupanju“, nailazimo 
na vizuelni tekst ili pak znak. Znak ne može funkcionisati ukoliko ne referira na neki drugi znak koji ni 
sam kao takav nije prisutan, jer, znak se uvek već dodaje, „događa se u dodavanju, iznad i povrh, te dolazi 
kao dodatak“.6 Kako gramatologija ukazuje, znak mora biti čitan u procesu brisanja, budući da je on uvek 
već zahvaćen tragom drugog znaka koji se kao takav nikada ne pojavljuje.7

Prema Deridi, igra razlIka, čineći tkanje pisma, pretpostavlja sinteze i upućivanja, ne dozvoljavajući da 
se jedan element zatvori, fiksira i pojavi po sebi. Štaviše, ovo po sebi i jeste efekat igre razlika, sinteza 
i upućivanja. Učlanjivanje datih elemenata, (fonem ili grafem) generiše se na osnovu tragova drugih 
elemenata, koji čine tkivo vizuelnog teksta.8 Deridin, mnogo puta citirani iskaz da „ne postoji ništa iz-
vantekstualno“  ili da „tekst ne poznaje granice“, čini okosnicu njegovog osnovnog argumenta da nema 
takvog nečega a da nije već efekat razlIke, iterabilnosti i traga kao ne-prisutnog ostatka.9 

1 Derrida, J. (2008) The Apparatus or Frame, Dissemination, London – New York: Continuum, p. 329.

2 Ulmer L. G. (1985) Applied Grammatology. Post(e)-Pedagogy from Jacques Derrida to Joseph Beuys, Baltimore – London: The Johns 
Hopkins University Press, p. 92–93.

3 Derida, Ž. Istina u slikarstvu..., op. cit.

4 Owens, C. Detachment: from the parergon, in: Bryson,  S. and Kruger B. (1992) Beyond Recognation. Representation, Power and 
Culture, University of California Press, Berkely – Los Angeles – Oxford, p. 38.

5 Derrida,  J. (1981) Positions, prev. Alan Bass, Chicago, University Chicago Press, p. 8.

6 Derrida, J.  Struktura, znak i igra u obradi ljudskih znanosti, u: Beker, M. (1986) Suvremene književne teorije, Zagreb,  SNL, str. 205.

7 U Deridinoj dekonstrukciji, tradicionalna semiološka postavka razlike između označitelja (manifestnog) i označenog (značenje, sadržaj) 
čije homogeno jedinstvo značenja u vidu znaka premošćava jaz, abyss, razliku kao takvu između ovih opozicija, nije više održiva. Cf. Der-
rida, J. (1976) Of Gramatology, prev. Gayatri Chakravorty Spivak, Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. xxxix.

8 Derrida, J. Positions..., op. cit. p. 26.

9 Hill, L. (2007) The Cambridge Introduction to Jacques Derrida, Cambridge – New York – Melburne: Cambridge University Press, p. 46.
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„Ništa, ni u elementima ni u sistemu, nigde i nikad nije naprosto prisutno ili odsutno. Svuda su samo 
razlike i tragovi tragova.“1 Razlika omogućava „označiteljski lanac“ odnosno kretanje smisla, utoliko 
što je svaki element, svojim pojavljivanjem na sceni prisustva, u relaciji sa prošlim elementom, na takav 
način da u ovom momentu pojavljivanja pušta da bude ispražnjen oznakom njegove relacije sa budućim 
elementom. Drugim rečima, trag se ne vezuje za ono što se naziva budućim ili prošlim, već konstituiše 
sadašnjost preko relacije sa potisnutim. Ono što čini trag nesvodljivim, neprisutnim je interval (differ-
Ance) koji ga odvaja od onoga što on ne predstavlja.2 Prema Deridinoj gramatologiji, trag implicira nešto 
poput otiska prsta, stopala, šake. To je ono što se pojavljuje nama u prezentu, premda ne označava prisus-
tvo. Trag može u vidu rezerve (nachtrag) substituisati „arhe-pisanje“ (archi-ecriture) ili razliku.3

Metafizika prisustva teži da isključi drugo iz svog polja, pretendujući na formu (prezenciju), premda je 
neprekidno u vezi sa drugim, kaže Derida. Drugim rečima, forma je uvek već po sebi trag (ichnos) nekog 
neprisustva, ostatak besformnog, najavljujući i opozivajući njeno drugo u „celo“ metafizike: „Trag ne bi 
bio mešavina ili prolaz između forme i bezobličnog, između prisustva i odsustva itd, već ono što bežeći 
iz ove opozicije, čini opoziciju mogućom usled svog nesvodljivog ekscesa.“ 4

Dakle, nema konačnog značenja u vidu označenog sadržaja (znak), koje stoji autonomno u poretku 
vidljivog, oslobođeno igre razlika. Niti značenje može izdržati kontinuirano premeštanje i obrtanje raz-
lika, odnosno, konstantno taloženje tragova u vidu „idealnog identiteta“.5 Ono što je označeno u prezentu 
nužno uključuje diferencirajući i neprisutan sistem označitelja u samom značenju. Možemo jedino da opo-
zovemo tragove onoga što je pobeglo. Manifestni sadržaj, bilo da je u pitanju manifestno slike, fotografije, 
muzike, performansa, filma, teatra, itd. moguć je zahvaljujući pisanju (écriture) – nevidljivoj i nesvesnoj 
inskripciji tragova, koje mu prethodi i uslovljava ga; „Bivanje-primordijalnog mora biti mišljeno na bazi 
traga, a ne suprotno. Ovo protopisanje je na delu u samom poreklu smisla. Smisao, budući temporalan u 
prirodi kako je Huserl zapazio, nikada nije jednostavno prezentan; uvek je već uključen u kretanje traga, 
što će reći u poredak označavanja.“6   
Derida kaže u rukopisu Glas i fenomen da mi ne znamo da li je ono što je oduvek bilo prisutno, prezentno 
kao izvedena ili preinačena re-prezentacija jednostavnog prisustva u vidu 'suplementa', 'znaka', 'pisanja', 
ili 'traga' [...] starije od gledanja, slušanja, dodirivanja, da li je oduvek bilo zasnovano na modifikaciji i po-
vratku pod starim imenima 'znaka' i 're-prezentacije'.7 Mogućnost ponavljanja u svojoj najopštijoj formi, 
što će reći, konstitucija traga jeste, kako Derida obrazlaže, mogućnost koja ne samo da mora nastaniti čistu 
aktualnost sadašnjeg, već se to mora desiti u samom kretanju razlike koju uvodi. Zapravo, idealnost forme 
prisustva, prezencije po sebi, implicira beskrajnu po-novljivost, po-vratak – kao vraćanje istog ad infinitum.
Punoća značenja, odnosno, iterabilnost, „struktura“ traga i/ili znaka, uvek je već nedostupna za percepciju 
ili uopšte intuiciju kao iskustvo prisutnog sadržaja.8 Vizuelna percepcija ili proces posmatranja, gledanja, 
tako, možemo reći, postaje područje operacije u(i)spisivanja i beleženja linija raz-graničenja, oznaka, ok-
vira, koja ostavlja tragove. Na/u, crtežu, recimo, operišući između reprezentacije i njenog drugog, subjec-
tile ili pak ekonomija uokviravanja proizvodi upravo ove tragove ne-opažanja smisla vizuelne reprezent-
acije; drugim rečima, ovaj pojam generiše lažno obećanje prisustva konačnog smisla vizuelne predstave. 
Mogućnost ponavljanja, odnosno iteracije, obeležava unapred sam prag percepcije.9 

1 Derrida, J. Positions…, op. cit. p. 26.

2 Derrida, J. (1973) Speech and Phenomena. And Other Essays on Husserl’s Theory of Signs, Evanston II: Northwestern University Press, p. 143.

3 Jacques Derrida, Of Gramatology..., op. cit. p. xv.

4 Ibid. p. 128.

5 Ibid. p. xxxviii

6 Ibid. p. 85.

7 Ibid. p. 103.

8 Derrida, J. (1998) Limited Inc, Evanston II: Northwestern University Press, p. 121.

9 Derrida, J. and Richter, G. (2010) Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, Stanford: Stanford University Press, p. 17.
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Zato, recimo, u tekstu Cinema-graphia: Eisenstein, Derida, and the Sign of Cinema, Laura Osvald uvodi 
neologizam „kino-grafija“ (cinema-graphia) na tragu „kinematografije“, („umetnosti ili nauke pokret-
nih slika fotografije“) u cilju dekonstrukcije prioriteta slike nad pisanjem u konvencijalnoj teoriji filma 
od Ejzenštajnovog  formalizma (sl. 4), do/preko Bazinove fenomenologije i Mecove psihosemiologije. 
Crtica između „kino“ i „grafija“, dakle, ima dvostruku funkciju: (i) označava dualnost, odnosno, dvostru-
kost koja biva maskirana gramatičkim premošćivanjem rečju – „to“ – („kinema-to-grafija“), i (ii) zahteva 
podelu označenog, naglašavajući, tako, proceduru pisanja kao oprostorenja i ekonomije koja ne dozvol-
java da se dva entiteta zatvore u jedan jedinstveni pojam. Tako možemo reći da „kino-grafija“ izvodi 
svojevrsnu dekonstrukciju „kinematografije“. Prema Lauri Osvald, „kino-grafija“ označava teoriju ili 
praksu filma koja je usmerena ka ispitivanju relacija elemenata iskazivanja „preko okvira“, podrivajući 
utemeljenost filmske slike, ili filmskog vizuelnog jezika u logocentričnom prostoru renesansne, statične 
postavke okvira kao „prozora koji vodi u svet“ (mimesis). Ovakav postupak implicira obrt u hijerarhi-
jskoj strukturalnoj sosirovskoj podeli slika/pojam koja bi trebalo da tvori celovito značenje, jer je fokus 
premešten na nestabilno kretanje pisanja, igru razlIka u prostoru-vremenu „kino-grafije“. Pisanje na kome 
Derida insistira je, dakle, blisko onom koje Frojd u vidu metafore koristi da bi objasnio sadržaj i aparat, 
mašineriju psihe. Poput subjectile ili perargona, pisanje, da se poslužim rečima Laure Osvald, u vidu 
„eksternalizovane artikulacije označitelja u prostoru, 'izvan' tela, zaposeda poziciju margine“.1 Međutim, 
šta je to što u izvesnom smislu čini relaciju trag-pisanje, pisanje-trag liminalnom? U pitanju je rez koji je 
„prekid između utiska i otiska“;2 presek koji se događa u performativnom momentu učlanjivanja tekstova, 
ostavljajući evidenciju, trag. Upravo upisana crta ili pak ona crta koja treba biti povučena, izranja u vidu 
fantazmatskog traga memorije. (Filmska) slika je, stoga, premda je prividno reč o ikoničnoj predstavi za-
snovanoj na mimetizmu stvarnosti, indeksnog karaktera, budući da beleži objekte iskustva, tačku gledišta.

1 Oswald, R. L. Cinema-graphia: Eisenstein, Derrida, and the Sign of Cinema, in: Brunette P. and Wills D. (1994) Deconstruction and the 
Visual Art. Art, Media, Architecture, Cambridge: Cambridge University Press, p. 254–255.

2 Derrida, J. (2002) Trace at archive, image et art, Dialogue. Collége iconiaue: INA. 25. 06.

Sergei Mikhailovich Eisenstein, dijagrami sekvenci za filmove Aleksandar Nevski (1938) i Oklopnjaca Potemkin (1925)_
primeri Ejzenstajnove intelektualne montaze_(sl. 4)
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Zaključak
Deridino pisanje o vizuelnoj umetnosti implicira restituciju drugog unutar vizuelnog polja, situiranjem 
grafičkog područja kao prostora kretanja, ritma, oscilacija. Pisanje kao oprostorenje omogućava pogled, 
percepciju, prizor, i može biti, sa jedne strane, kako Derida naglašava, eksplicitno svojstvo proizvod-
nje dela u zavisnosti od „prirode“ umetničkog izraza (poput arhitekture ili skulpture), i sa druge strane, 
implicitan aspekt onoga što ostaje nevidljivo. Nevidljivo, pak, za Deridu, ne podrazumeva nešto što 
je jednostavno suprotno vidljivom, kako objašnjava u eseju „Memoari slepog“ (Mémoires d'aveugle. 
L'autoportrait et autres ruines, 1990.) već jednu zamisao vizuelne umetnosti kao umetnosti „slepoće“ 
– onoga (pisanje) što uslovljava i omogućava viđenje. Iskustvo pisanja, crtanja, slikanja, beleženja kam-
erom, grafičke inskripcije i utiskivanja, odvija se oprostoravanjem; ono je kretanje i zaposedanje prostora. 
Zato značenje vizuelne predstave nikada nije zatvoreno, štaviše, ona se uvek otkriva za nova čitanja. Ova 
zamisao je na delu u Deridinom pisanju o vizuelnom koje interveniše na uvek „nov“ način, u ponavljanju 
i performativnom otpuštanju vokabula subjectile, parergon, maintenant, R +, passe-partout...čineći da 
utvrđene i samorazumljive granice govora o vizuelnoj umetnosti budu olabavljene. One su homonimi, 
fragmentirane reči koje ne pripadaju jeziku, ostataci koji ne mogu biti asimilovani diskursom. Rečima 
Deride, ove reči imaju „eksplozivno svojstvo“, jer se njihovim otpuštanjem „neverbalno pojavljuje kao 
verbalno.“ Upotrebom njihovih „autentičnih“ naziva, prekida se tvrdo jezgro diskurzivnog poretka. 
U pokušaju da objasnimo razlike ovih vokabula, međutim, nailazimo na otpor, jer se one opiru obrazlag-
anju. Nailazimo na nesvodljivost ovih razlika. Ove reči se dodiruju, umnožavaju, „zgušnjavaju“, granaju, 
graniče i ono što se na trenutak čini da ih u njihovom značenju razgraničava, deli, u drugom, pak, izgleda 
kao da je to njihovo zajedničko, temeljno svojstvo. A sličnost je ispoljena u onoj meri u kojoj ove reči 
figuriraju na margini, rubu kanonskog, estetičkog promišljanja umetničkog objekta. U Deridinoj estetici 
razlike, pitanje ovog graničnog pojma, koji u zaposedanju liminalnog prostora ostaje neprevodiv, i jeste 
ključno. To je pitanje kako izbeći ili probiti pregradu, determinisanu dualnom podelom, ali ne u cilju 
destrukcije već promišljanja estetičke „specifičnosti“ na jedan drugi način – kako kaže Dejvid Kerol – 
nikako sa ciljem da se umanji status teorije, već njen dogmatski karakter.  
Deridina filozofija razlike ne obezbeđuje temelj za novu „praktičnu“ estetiku ili teoriju umetnosti, već 
ukazuje na potrebu situiranja kritičke i/ili kritične estetike u prolazu – estetike liminilnog. 
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Summary

This paper considers Derrida’s theoritization of a visual text as double writing. The paper underlines and demonstrates that 
the notion of double writing in Derrida’s understanding of the status of a visual work of art implies the condition of producing 
a visual text. Double writing is a border-line notion denoting an interval between the abolishment and appearance of a 
visual image. According to Derrida, visual text is never present, as elaborated within traditional onthological and essentialist 
conceptions of a work of art. A visual text is open and always dependent upon its “margin”- the liminal element (the other) 
revealing double writing, regardless of whether it is about the framework (parergon) of a work of art or the surface (foundation) 
of realization, i.e. the “appearance” of a visual image, or a trace, as the irreducibility of meaning that can be generated by a 
visual image.

Keywords: visual text, the other, parergon, subjectile, liminal, trace, writing, Derrida
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SAVREMENA UMETNOST I SAVREMENOST — TERI SMIT
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REZIME

Kroz zbirku eseja pod nazivom Savremena umetnost 
i savremenost (2014) jednog od vodećih teoretičara 
savremene umetnosti Terija Smita (Tery Smith) upozna-
jemo se sa prvim objavljenim delom ovog autora u našoj 
zemlji. Kao predavač na odseku za istoriju umetnosti na 
Univerzitetu u Pitsburgu i kao nekadašnji profesor Uni-
verziteta u Sidneju, ovaj pisac se istakao kao autor više 
knjiga i zbornika na polju savremene umetnosti. Knjiga se 
sastoji od četiri eseja koja se kroz sistematski, analitički i 
istorijski okvir bave pitanjem pojma savremenosti. On nas 
obaveštava, konstatuje, informiše o svim pojavama koje su 
nastale posle postmodernizma, a koje se tiču naše najbliže 
istorije. Upozorava da društveno-politička i umetnička 
situacija u svetu, zajedno prolaze kroz istu vrstu tranzicije.

Ključne reči: Savremena umetnost, savremenost, Tery Smith
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Sasvim je sigurno da knjiga nije namenjena samo usko profilisanoj grupi čitalaca koja sobom nosi so-
fisticiran odnos prema savremenoj umetnosti, već svima onima koji žele i hoće da se upoznaju i razumeju 
pojave umetnosti danas. Svakako da Smit naglašava i provlači skoro u svim svojim esejima vezu umet-
nosti i politike. Iako svi primeri koje nam autor navodi ne pripadaju angažovanim pristupima, oni na 
indirektan način i jesu uključeni u politički kontekst. 

U prvom eseju autor problematizuje pitanje termina savremenost. Na koji način i kada se on pojavio nakon 
postmodernizma? Javni skup u Pitsburgu koji je održan 2004. godine, i koji se bavio pitanjima modernosti 
i savremenosti, navodi se kao jedan od prelomnih trenutaka u raščlanjivanju brojnih nedoumica i pitanja 
koja ova dva pojma treba da razlikuju. Smit nastavlja govoreći o ,,napuklinama“ situacija na globalnom 
nivou, o svetskim promenama, kako političkim, društvenim, tako i umetničkim, kao i o tome na koji način 
one utiču jedna na drugu. Kako bi se shvatio kontekst pojma savremeno, u knjizi se dosta posvećuje pažnje 
samom pojmu modernosti, jer upravo je ona s kraja sedamdesetih godina prošlog veka počela da traga za 
produktivnim sintezama. Povodom savremenosti govori se o tome kako su termini savremeno i moderno 
gotovo uvek uključivali vreme u smislu bivstvovanja izvan vremena. Smit nas u ovom eseju upoznaje sa 
definicijama savremenog koji se nalaze u Oksfordskim rečnicima. Jedna od definicija govori o tome kako 
je savremeno – novo moderno, i da se mi krećemo iz modernog doba ka savremenom. Autor nam skreće 
pažnju na prakse na globalnom nivou koje su na prvi pogled različite, npr. SAD propagiraju demokratiju i 
slobode, dok istočne zemlje bez pogovora spremno i bezuslovno slede svog vođu; i u jednom i u drugom 
primeru jasno se uviđa jedna vrsta ideološke matrice, koja se primenjuje kroz političke umetničke kontekste.

U odeljku ,,Neposredna politika“ navodi se primer konferencije o sadašnjosti koja je održana u SAD 
2004. Glavne teme na konferenciji su bile katastrofe i neizvesnosti u pogledu same budućnosti, zatim 
zebnje od nasumične kazne, strašljivo iščekivanje nejasne katastrofe i sva ostala pitanja koja su se poja-
vila uslovljena složenošću sveta koja je zakucala na vrata 11. septembra 2001. Smit ukazuje na vodeće 
probleme koje imaju najveće sile u borbi protiv muslimanskih zemalja, čak i u neslaganju političara tih 
zemalja kao što su Toni Bler (Tony Blair) u Velikoj Britaniji i Džordž Buš (George Bush) u Americi. 
Fraza kao što je ,,ništa više neće biti isto“ konkretizovala je već postojeće doba strepnje, i bila je poziv 
da se čudnovatost okonča napadom na strah, koji su očajni mediji i oportunistički predsednik veoma brzo 
nazvali ,,ratom protiv terorizma“, koji je trebalo izvesti kako kod kuće tako i u inostranstvu. U ovom delu 
knjige Smit govori o realnim problemima i strahovima koje su potresle vodeće svetske sile. Ukazivanjem 
na političke probleme na Bliskom Istoku, govori se i o antinomiji umetnosti i kulture uopšte – npr. da 
istočne civilizacije ne znaju šta znače pojmovi modernost i postmodernost, a već danas su prisutne na 
polju savremene umetnosti. U ovom eseju se jasno problematizuje pitanje savremenosti kao i pojmovi 
modernosti i postmodernosti, ali ponajviše se bavi trenutnim stanjem vodećih sila koje su po mnogim 
priznanjima nespremno dočekale novo doba. Osnovni problemi koje Smit ovde navodi jeste nepozna-
vanje drugih kultura i uticaj zapadne umetnosti sa pojmovima modernosti i postmodernosti.

Drugi esej, pod naslovom ,,Stanje istorije umetnosti“ Smit započinje uvodom koji na sistematski način 
govori o počecima pojma savremeno, koji se počeo koristiti u prvoj polovini 20. veka i koji kao takav 
polako ulazi u istoriju umetnosti. On takođe razmatra i problem obrazovanja koje veoma malo i gotovo 
bojažljivo uvodi ovaj termin. U mnogim školama, čak i univerzitetima, o pojmu savremeno i o praksama 
savremene umetnosti se malo zna i uči tek pri završetku kurseva. U nastavku eseja Smit nam predočava 
konkretne primere savremenih umetnika i njihovog promišljanja na temu savremenosti i prelaska iz jed-
nog razdoblja u drugo. Jedan od takvih je Džef Vol (Jeff Wall) sa radom ,,Jutarnje čišćenje“ u kome se 
umetnik bavi gore navedenim pitanjem.
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Smit opisuje negiranje i neprepoznavanje pojma savremeno kod mnogih istoričara umetnosti kao i nepre-
poznavanje značajnih događaja u umetnosti koji su ocenjivani kao bezvredni. O potrebama za predstavljan-
jem savremenosti i njegovim istorijskim počecima u tekstu se navodi studija Linde Nohlin (Linda Nochlin) 
,,Realizam“. Opisujući njen rad možemo uvideti da su francuski umetnici tokom druge polovine šezdesetih 
godina 19. veka odbacivali alegorijske i simboličke teme, i pre birali stvari iz savremenog sveta; slikajući 
opipljive stvari iz realnog života koji je bio u suprotnosti sa akademskim iluzionizmom tog perioda. Autor 
predočava i potrebu za institucionalizacijom savremene umetnosti i daje primer: Muzej živih umetnika 
(Musee des Artistes Vivant) u Luksemburškoj palati u Parizu 1918. godine, koji je zamišljen kao mesto 
prosuđivanja umetničkih dela koja će kasnije biti preneta u Luvr (Louvre). Navodi se i eksplicitno insitu-
cionalno imenovanje tokom 20. veka sa osnivanjem Društva za savremenu umetnost (Conteporary Art So-
ciety) u Londonu, do osnivanja Luksemburške galerije (Luxembourg galleries) u Parizu, Tejt galerije (Tate 
galleries) u Londonu, Stedelijk muzej (Stedelijk Museum) u Amsterdamu. U ovom delu eseja autor nas 
upoznaje sa značajem pojmova savremenosti u institucionalnim sferama, kao i značajem prepoznavanja 
institucija novih umetničkih tokova. Međutim, upravo na ovom mestu javlja se kontradiktornost.

 Značaj i potrebu umetnika za stvaranjem savremenog ne treba dovoditi u pitanje, jer ta potreba umet-
nika da stvaraju u korak sa vremenom je oduvek i postojala. Međutim zanimljivo je u isto vreme anal-
izirati pojam savremenosti i potrebu za muzejem savremene umetnosti. Muzeji kao takvi su namenjeni 
skladištenju i pohranjivanju određenih kulturnih dobara, dakle jednoj istorijskoj i arhivskoj građi, dok se 
pojam savremeno pre svega odnosi na ono što je danas, odnosno na praćenje najaktuelnijih umetničkih 
praksi. Sasvim je logično da su pojmovi kao što su muzejsko i savremeno kontradiktorni i ne idu za-
jedno. Želim da naglasim da ovakav stav nije primedba da savremeno ne treba da bude konstituisano 
kroz uvođenje institucija, već da je potrebno preformulisati odnos savremenog i muzejskog. Za tezu da je 
savremeno pojam koji donosi stalne izmene i da je dojučerašnja umetnost već davna prošlost najbolji je 
primer rad umetnice Džozefin Mekseper ,,Potpuna istorija umetnosti“. Pogled na njen rad nas nagoni da 
razmišljamo o stalnim promenama koje su nužne i koje nikako ne treba odbacivati.

 U prilog tome da ,,umetnici preuzimaju vođstvo“, autor nam navodi primere umetnosti druge polovine 
20. veka, od Iva Klajna (Yves Klein) i Gija Debora (Guy Debord) koji tragaju za filmskim granica-
ma mehaničke reprodukcije, preko niza koncertnih akcija Džona Kejdža (John Cage), do Vorholovog 
(Worhol) arsenala gorućih tema tog vremena, pre svega atentata na vodeće političke figure. Interesantan 
je Smitov prikaz publike koja konzumira savremenu umetnost. On iznosi stav da je neophodno rušenje 
barijera da bi se publika opismenila i bila u stanju da „čita“ savremenu umetnost:

„Bivanje delom publike dešava se u onim trenucima kada posmatrača prođe prvobitni šok, i prepozna 
da od njega ili nje ovo umetničko delo traži da odbaci okvir kojim se do tad služio za razumevanje 
umetnosti i da prihvati – bez jasnog razloga – novi svet posmatranja koji ovo umetničko delo zahteva 
radi odgovarajućeg odgovora na njega. To je ono što je ,,savremeno,, kod takve umetnosti: ona poziva 
posmatrača u novu temporalnosti insistira na tome da je došlo vreme za baš ovakvu vrstu umetnosti. 
Savremeno je, dakle, najpre stvar neposrednog iskustva, a potom stvar koja poseduje značaj jer može da 
bude epohalna. Ono kombinuje trenutnost – potpuno prepuštanje sadašnjosti – sa zahtevom da se tre-
nutno prihvati nesaznatljiva budućnost. Ovo dvostruko iskustvo, predlaže Štajnberg, čini čoveka delom 
publike savremene umetnosti.”

U nastavku eseja autor govori o specifičnosti današnje umetnosti, o tome kako se postmodernizam javljao 
samo u arhitekturi, a ne u drugim vizuelnim umetnostima. O tome kako se jurilo do nekog određenog 
stila, jer kako kaže, ništa nije nasledilo minimalizam i konceptualizam, nijedan određeni pravac se nije 
javio. Smit nam u ovom delu teksta jasno postavlja pitanje ,,da li smo mi zaglavljeni u vremenu“.
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Na izvestan način ukazuje se na kraj istorije umetnosti i da je vladajući stil upotreba svih stilova do tada, 
što bi ukazalo na mogućnost i potrebu za kontekstima i da su oni i jedino oni odlučujući faktor za sam 
pojam savremenog. Kao na jednog od bitnih mislilaca o savremenoj umetnosti, autor se poziva na Dantoa 
(Danto), koji je na jedan filosofski način razumeo novu umetnost današnjice i ukazao na neophodnost 
određenja konteksta kao jedino bitnog činioca savremene kontekstualne umetnosti.

Govoreći o prihvatanju i razumevanju pojma savremeno, Smit ukazuje i na problem udžbenika kao i 
stručnih knjiga o umetnosti koje se pomalo nespretno bore sa ovim pojmom. Kao ilustracija nedostatka 
i nepreciznosti pojmovne artikulacije savremenog navodi se i nepotpuna, štura definicija na Wikipediji 
(Wickipedia), koja na krajnje neprecizan način formuliše ovaj pojam.

 U nastavku eseja Smit se gotovo opsesivno okreće jasnom određivanju pojma koji bi obuhvatio pojam 
savremeno, no ipak se na kraju vraća činjenici da smo još uvek daleko od opisa koji bi obuhvatio umetničke 
promene koje su se odigravale na specifične načine u svakoj od kulturnih regija sveta. Kraj hladnog rata 
1989, era globalizacije, širenje integrisane elektronske kulture, danas je u umetnostima poznato kao period 
,,savremeno“, ali zbog sve bržeg toka dešavanja na svim pomenutim nivoima u svetu dolazi do periodizaci-
je u savremenoj umetnosti, što po Smitovim rečima savremenu umetnost secka na ,,sve sitnije komade“. 
U zaključku svog drugog eseja autor nas upozorava na zadatke koja savremena umetnost nosi sa sobom. 
Danas više nego ikada, umetnost je prepletena u sferu političkih, verskih, i drugih ideoloških matrica. To 
su upravo oni zadaci koji nas obavezuju na vanjezičku komunikaciju koja nas oslobađa predrasuda i koja 
jasno upućuje na svet današnjice koji autor obeležava kao kraj vremena, i kao kraj umetnosti današnjice 
koja polako ide ka silaznoj putanji.

U trećem eseju Smit izlaže svoje mišljenje o umetnosti današnjice. On navodi ukupno osam stavova 
i postavlja ih u formi istorijske hipoteze. Prvi po redu nas uvodi u činjenicu da je moderno ustupilo 
mesto savremenom, i da se ono kretalo od sedamdesetih do devedesetih godina 20. veka, ali i rasprav-
lja o činjenici da savremeno ne obuhvata svako delo nastalo u ovom trenutku. U drugom stavu autor 
nam pruža istorijski pregled kroz različite inicijative i pojave u umetnosti s kraja pedesetih i šezdesetih 
godina 20. veka. Ostali stavovi govore uglavnom o razlikama u razvoju savremene umetnosti koja je 
nastala u drugačijim društvenim sistemima, o tome kako lokalno nasleđe i pozicija jedne zemlje utiče na 
specifičnost savremene umetnosti. Mapiranjem određenih tokova u jasne istorijske podele, koje se tiču 
ovovremenske umetnosti, Smit nas upućuje na probleme sa kojima se tok umetnosti suočava, kao što su 
dekolonizacija, i nacionalizam, i kako se one reflektuju u polju savremenog. O tome nastavlja uz razma-
tranje o posledicama geopolitičke podele sveta i podele moći. 

Tokom eseja autor nas vodi kroz istorijska tumačenja shvatanja pojmova samo i isključivo radi boljeg 
razumevanja umetnosti danas, iz pozicije posmatrača koji apsorbuje i obaveštava o važnosti praćenja 
savremene umetnosti, jer savremenu umetnost autor razume kao tok istorije savremenog sveta.

„(Istočno od) Evrope“ je naslov poslednjeg eseja, koji kroz konkretne primere rasvetljava ulogu umetnosti 
nastale u istočnom bloku. Period pozne avangarde, uticaj hladnog rata, i rušenje Berlinskog zida, pred-
stavljaju vreme koje će bitno izmeniti teme umetnika u ovom dela sveta. Smit zaključuje da su umetničke 
prakse socijalističkih zemalja postale radikalnije. Uzrok toga je višedecenijska diktatura koja je ostavila 
neizbrisiv trag na svet u kome su umetnici živeli.

Primer umetnika Olega Kulika (Oleg Kulik) je svakako jedan od najvažnijih koje nam Smit predstavlja, ali 
i drugih kao što su Boris Mihajlov (Boris Mihailov) čiji rad ,,Istorija slučaja“ svedoči o potresnom životu 
ljudi obespravljenih nakon raspada Sovjetskog saveza. Umetnici u ovom delu sveta prikazuju život u izo-
laciji, govore o posledicama i zabranama slobode govora, stiče se utisak da ceo istočni blok predstavlja 
život logoraša koji obespravljeni tumaraju svetom.



196 197ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД, 2015. УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА

Smit takođe poredi i različitosti ophođenja državnih sistema prema svojim umetnicima. U Sovjetskoj 
Rusiji državna umetnost je propagirana kroz socijalistički realizam, i svaki drugi oblik umetnosti biva 
zabranjen. Forme koje su se vremenom razvile u angažovanu, kritički nastrojenu umetnost jesu svakako 
posledica teškog života u totalitarističkom sistemu kakva je bila socijalistička Rusija. Grupa koju svakako 
treba spomenuti mada je Smit ne navodi, jeste levičarski orijentisana grupa pod nazivom ,,Vojna“ (Voina). 
Grupa svojim radikalnim akcijama često dolazi u sukob sa policijom, čime se akcije najčešće završavaju 
hapšenjima učesnika. 
Iako se može povući snažna paralela sa zemljama komunističke ideologije, takođe se mogu primetiti i raz-
like u odnosu političkog aparata i umetnika. Jugoslavija je takođe bila zemlja u kojoj je na čelu sa Titom 
vladala komunistička partija. Međutim, Jugoslavija je za razliku od drugih zemalja, imala blagonaklon 
odnos prema zapadnoj umetnosti, i može se reći da je u poređenju sa drugim zemljama istočnog bloka 
postojala svest o savremenoj umetnosti. Tome u prilog govori i potreba za izgradnjom Muzeja savremene 
umetnosti u Beogradu. Bilo kako bilo, mnogi od umetnika nove umetnosti Jugoslavije tokom sedamdesetih 
godina ne bivaju ozbiljno shvaćeni od strane režima, što se ne može reći za slučaj ,,Crnog talasa“, perioda 
u kome se autorski film sankcioniše.
Većina umetnika Jugoslavije bila je levičarskog opredeljenja, ali je ipak dovodila u pitanje sistem i politiku 
zemlje u kojoj je živela. U tom smislu Smit navodi primer Brace Dimitrijevića i njegovog rada ,,Slučajni 
prolaznici“, u kome umetnik štampa gigantski predimenzionirane fotografije nasumično biranih prolaznika 
koje je uslikao na ulicama Zagreba, Londona i Njujorka. Postavlja ih na zgrade u centru Zagreba u stilu 
važnih političkih vođa. To nije jedini primer protivljenja režimu; Sanja Iveković sa radom „Trougao“ is-
pituje slobode pojedinca, dok veliki vođa kolima prolazi kroz grad. Njen rad se sastoji i odigrava u odnosu 
tri osobe: osobe na krovu susedne zgrade, umetnice koja masturbira na svojoj terasi i policije ispred njene 
zgrade. Ovaj rad Smit navodi kao dobru ilustraciju orvelovskog poimanja budućnosti u kome će svaki po-
jedinac biti praćen, a svaki pokret i kretanje snimati video nadzorom.
Knjiga eseja o savremenoj umetnosti najpre upućuje na globalne probleme, i navodi nas na pomisao da 
je pred svetom ne tako sjajna budućnost. Autor knjige se trudi da jasno artikuliše simbolički kontekst 
svih umetničkih praksi koje su se pojavile u našoj ne tako davnoj prošlosti. On upozorava na važnost ra-
zumevanja savremene umetnosti jer je on vidi kao odraz u ogledalu savremenog sveta. Pored umetničkih 
primera koji su navedeni, Teri Smit nas upoznaje i sa umetničkim delovanjem u Mađarskoj, Rumuniji, 
Bugarskoj i drugim zemljama koje su nakon rušenja Berlinskog zida prošle kroz tzv. ,,baršunastu revolu-
ciju“. Pitanje koje ostaje, a na koje Smit ne daje nikakav odgovor jeste – kakva je budućnost i nastavak 
sveta u kome je umetnost prošla kroz sve hibridne oblike, i gde se to nalazi put kroz zaglavlje vremena i 
prostora u kojem se našla zarobljena.

Literatura
• Teri Smit (2014) Savremena umetnost i savremenost, Beograd: Orion Art.

Summary

The collected essays Contemporary Art and Contemporaneity, written by Terry Smith, one of the leading teoreticians of 
contemporary art,  give us an opportunity to get acquainted with the first published work by this author in our country.
Terry, lecturer at the Department of  History of Art and Architecture of the University in Pittsburgh and one-time professor 
of the University of Sidney, is a prominent author of several books and collected papers in the field of modern art. The 
book Contemporary Art and Contemporaneity comprises four essays, addressing the concept of contemporaneity within a 
systematic, analytical and historical framework. The author notes and informs us of all phenomena which developed after 
postmoderrnism and are related to our recent history. Terry warns that the world's socio- political situation and the present state 
of affairs in the world of art, are going through the same process of transition.

Keywords: contemporary art, contemporaneity, Tery Smith
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Kao otelotvorenje ovog jedinstva dat je osvrt na skulptoralnu celinu Mikelanđela Buonarotija 
(Michelangelo Buonarroti) 

REZIME

Legitimitet ili osuda, samo je igra zamena teza u borbi 
Titana. Tajna umetnosti življenja, ali i umiranja, tiho je 
predložena u uzvišenosti mislioca; dobro je sakrivena 
između redova. I oivičena vidljivom formom umetnosti: 
bojom ili rečju. Funkcija je ista. Arhetipsko, antropološko 
gledište toliko je duboko u čoveku da ma koja nametnu-
ta misao katihizisa, njegove odredbe gotovo nije u stanju 
trаjno da menja. Luda ostaje luda; a moć svoju svrhu nalazi
najbolje u rukama moćnika. Misao beznađa nikad se neće 
čuti iz usta onoga ko u sebi nosi moć da vlada. Život i smrt 
kao dve vidljive i neporecive istine, kao imetak svakog po-
jedinca, pretočeni u okvir blaga zajedničkog življa, dob jaju 
nove ideološke sfere pogodne kao sredstvo indoktrinacije. 
Bira se samo jezik kojim se sprovodi misaona poetika.

Ključne reči: smrt, moć, umetnost, indulgencija i poezija

Слободан Роксандић, Цртежи из свеске, 
крај 20 — почетак 21. века
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Igra prestiža, pohlepe i moći...
Živa igra prestola, koncentrisana oko moći menjala je svoja lica nepromenljivim figurama šaha.
Dijametralno suprotne vrednosti počinju da gube svoju jasnoću u bezbrojnim nijansama i valerima. I 
taj koji će ih uvideti je onaj koji će u sebi sakupiti sve Makijavelijevske moći idealnog vladara, genija i 
umetnika, takvog da u svojim rukama drži terazije smrti i života.
Fenomen smrti neodvojiv je od fenomena moći. Dijaloški odnos umetnosti i moći –DIPLOMATSKA 
IGRA kauzalnog principa dobijenog i izgubljenog.
Bitaka je bilo i biće. A jedina je istina da se unapred pobednik poznaje.
U renesansi, na ne tako dalekim prostranstvima „Svetog rimskog carstva“1 započinje formiranje bloka,2 iz 
njihovog ugla dobročinitelja koji teže ideji o reorganizaciji crkvene strukture i vraćanju na jedini pravi put 
i istinu. Zasigurno to nije bio jedini cilj sada novih igrača za šahovskom tablom. Istinu je nemoguće vratiti 
jer se od nje nije ni počelo, već od latentne laži fantastično projektovane; koja će u budućim vremenima, 
u pravo vreme biti aktivirano poprište sukoba.
Odabrana uverenja plasirana su tako kako bi se masom moglo najlakše manipulisati. Pozivajući se na 
masu upravo se poziva na moć i apsolutnu dominaciju u odmeravanju snaga. Centralno težište okršaja 
vodiće se oko obmane.
Unutar katoličke crkve dolazi do opšteg moralnog pada, razvrata, rasipništva. Nemoral prodire u sam vrh 
piramidalne tvorevine. Indulgentivna politika katoličke crkve i opšteprihvaćena dogmatska vrednost po 
kojoj je čoveku potreban posrednik do Svevišnjeg, postaće krvavi front između onih priklonjenih papi i 
„otpadnika, jeretika“, protestanata.
U odnosu pojedinca i mase kreira se celokupna politika pojedinca kao projektanta i mase kao izvršioca.
Vlast, odnosno moć, poseduje mali broj pojedinaca, univerzalno pravilo vladavine manjine u fiktivno ime 
većine opstaje vekovima. Smatram da ni danas, iako nam se čini da je od doba Vormsovog sabora mnogo 
vremena proteklo, mi nismo svesni kolike ustupke pravimo vladajućoj manjini.
Ucena ništavilom i večnim mukama korišćena je kao osnovni postulat materijalnog izvorišta, koja je uzi-
mala čoveka u celosti. Kako je po svojoj prirodi čovek ratoborno biće koje ima potrebu za mirom, tako 
i svi ljudski pokreti proizilaze iz nagonske potrebe za napadom ili odbranom, koja je direktno povezana 
sa odnosom moći i nemoći. Moći, kao sposobnosti sprovođenja sopstvene volje, odnosno ideologije i sa 
druge strane nemoći, koja ukazuje na ništavilo i smrt.
Kao logičan sled događaja javlja se opoziciona strana rešena da kao ugrožena napada i sankcioniše vlast 
koja se širi i preti da je potčini.
Borba za moć je u stvari krunisana borbom protiv smrti (kao padom pred nemoći). Interesantna je fenom-
enologija poimanja smrti koja se menja u skladu sa načelnim postulatima vodeće politike. Kada je trebalo 
privoleti vernike, govorilo se o apsolutnoj ljubavi, slobodi i anđeoskom spasenju posle smrti, kao što je to 
bio slučaj u ranoj renesansi, u jeku propovedanja i širenja katoličanskog pokreta. A onda kada je trebalo 
učiniti što se mora, kako narod ne bi činio šta mu se prohte, slika strašnog suda dobila je novo raspadnuto 
lice leša i kostura.
Upravo ta stavka, odnosno slika, poslužila je opozicionom bloku kao poziv za osporavanje religioznih 
postulata, a u stvari je replika za suzbijanje njenog uticaja i širenja moći.

1 Nemačko carstvo.

2 Blok čine Nemačka, Francuska i Engleska.
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Upravo se primer sučeljavanja moći, odnosa smrti koja je bila predviđena za nepokornost, to jest indi-
vidualni put mišljenja, možda najbolje može videti na primeru teoloških previranja u verski indoktrini-
ranoj Evropi XVI veka. Protestantizam je naglasak stavljao na tri glavne doktrine: opravdanje verom, 
sveopšte sveštenstvo,1 nepogrešivost Biblije i samo nje. Zasigurno ova teologija ne bi doživela uspeh 
kakav je doživela da nije udovoljavala verskim potrebama onoga vremena.Teza prema kojoj reformatori 
napuštaju rimokatoličku crkvu punu nečistote, čini se nedovoljna. U prilog ovoj tvrdnji govori da se 
različite protestantske grupacije nisu htele vratiti pod ingerenciju Rima i nakon ispravljanja mnogih disci-
plinarnih slabosti papske crkve. Dakle, uzroci raskola dublji su nego što nam se čini u prvi mah. Da razlog 
za ovakav čin nije samo razuzdanost, govori da kad se ubrzo bude pomenulo pitanje ogrešenja, poprište 
neslaganja neće biti običaj monaha, već pričešće kao takvo, misa uzdignuta u žrtvu, celibat crkvenih 
velikodostojnika, verski zaveti, postovi i uzdržavanja koja se nameću vernicima. Kod ljudi je izazvana 
kolektivna savest, tolike nesreće: Stogodišnji rat, oskudica, crna kuga, velika šizma, propast burgundske 
države, sve veća opasnost od Turaka koji su sada postali noćna mora ljudi; nisu se mogle objasniti ničim 
drugim osim grehom. U poslednjim godinama XV veka u opštoj strepnji, strahu, beznađu, počelo je da 
se širi uverenje da niko od doba Velike šizme nije ušao u Edenske vrtove. Podvlačena je težina greha, svi 
su strepeli od Božije osvete nad grešnicima. Okruženi mnogim nedaćama ljudi su očekivali i gore. Pret-
postavke o kraju sveta i neizbežnom dolasku Antihrista često prikazivanog u svojim zlodelima, postala je 
tema za učestalo razmišljanje. Umetnici se u ovom vremenu na samome kraju srednjega veka često bave 
apokaliptičnim temama, na njihovim delima se može zapaziti da odlomci Apokalipse Jovanove u kojima 
postoje umirujuće, svetle epizode, nisu bile toliko inspirativne koliko one sa više nasilja. 
Prikazivanje scene Strašnoga suda bilo je učestalo, jer se iščekuje dolazak Sotone i njegova kratka vlada-
vina; prirodan sled događaja je završni sud. Svakako da se krajnje suđenje prikazivalo i ranije u crkvenom 
enterijeru, ali su prikazi pakla bili znatno suptilniji i njima se obazrivo pristupalo. U novom vremenu 
umetnici nalaze bolesnu nasladu u prikazivanju strašnih muka.
I onaj koji ne verova poverova, Bog je najveći diktator, naročito kada ga tumače ljudi žedni vlasti. Možda 
su ljudi koji Boga prikazuju boljeg no što jeste podjednako žedni vlasti kao i oni što od njega načiniše 
Sotonu. Razlika je samo u pristupu i retorici. Više od Strašnoga suda i pakla, smrt je velika tema ikono-
grafije kraja XV veka. Zloslutni Direrov starac koji nosi peščani sat, iskeženi kosturi naoružani strelama 
i kosama; na freskama u književosti, na slikama, smrt postaje važna ličnost onoga vremena. Kraljica 
zemlje, Smrt, odvlači pape i kraljeve, plemiće i kmetove, mudre i lude u svoje kolo; onaj koji se osmeli 
da uzaludno pokuša da istupi biva ismejan. Vladarki ovoj nikad se ne uskraćuje poslušnost. Mrtvački ple-
sovi, koji se u ovo vreme pojavljuju,2 ne govore samo o iznenadnosti preminuća već i o jednakosti pred 
njom. Otuda toliki uspeh kod običnog naroda. 
A pred Bogom, PROSJAK SE SA CAREVIMA JEDNAČI!
Malo je toga hrišćanskog u prekomernoj pažnji pridavanoj razdiranju tela i preobražaju lepote u trulež.
Izuzetno je zanimljivo kako univerzalne ideje koje se tiču srži humanističkog habitusa nemaju jedno svojst-
veno vremensko uporište, već se protežu od vremena prvih mislilaca do doba moderne ljudske misli. Tako 
na primer, ako razmatramo fenomen smrti i uzvišenosti propadanja, najkarakterističniji primer možemo 
naći u Bodlerovoj poeziji (Charles Baudelaire). U njegovim živim slikama reči, koje su otelotvoreni 
Bahusov pehar iz koga se preliva sladostrast prolaznosti. Njegova ideja je vrlo bliska katoličanskoj sred-
njevekovnoj propovedi, samo manifestovana kroz jednu revolucionarnu pojavu intelektualnog čoveka. 
Osnovna crta takvog dela je u njegovom karakteru. A karakter je snažna istina svakog prirodnog prizora, 

1 Iz sveopšteg sveštenstva potiče pravo na slobodno ispitivanje Jevanđelja.

2 Nijedan nije stariji od 1400. godine.
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i lepog i ružnog; to je upravo ono što bi se moglo nazvati dvostrukom istinom, to jest unutrašnja istina 
protumačena spoljašnjom. Katolička crkva za svoj likovni izraz kao otelotvorenje dogmatskog aksioma 
bira onaj ružni, tamni, zastrašujući i koristi svoj trenutak, i društvu opsednutim strahom od smrti stavlja 
naglasak na početak poslednje bitke zemaljskoga života u kom se odlučuje o večnoj sudbini duše.
Neverovatno je koliko su određena dela uticala na to da se doskorašnje stremljenje ka kolektivnom spas-
enju zameni individualnim konceptom spasenja. Svaki se vernik ponaosob pitao na koji način da izbegne 
večne muke.
Prošlo je vreme lepoga Boga; umetnici stvaraju dela na kojima je akcenat stavljen na žrtvu Isusovu, 
njegove muke i patnje koje je za nas podneo; kao takav, sad na velika vrata u hram ulazi.1

Veličana je krv Isusova, kult njegovog stradanja i Bogorodice u žalosti bio je rasprostranjen Zapadom 
uoči reformacije. Zaštitu i utehu ljudi su videli u Spasiteljevoj Majci, čijem je širenju kulta umnogo-
me doprinelo interesovanje umetnika i stvaranje zbirke: Čudesa Naše Gospe. Verovanje u bezgrešnost 
Marijinog začeća napreduje u okviru crkve. Kult svetaca nikada nije rasprostranjeniji nego krajem XV i 
početkom XVI veka. Strah od bolesti i smrti okupio je narod oko glorifikovanih ljudi bližih Bogu. 
Ljudi su se otimali oko njihovih moštiju; radi opstanka, odnosno čestih hodočašća u crkvena zdanja, bile 
su im potrebne svete relikvije. Verovali su u moć kipova i slika kojima su predstavljeni svetitelji koji su u 
sebi, po njihovom poimanju, sadržali direktnu isceliteljsku, Božansku moć.
Politeizam se ponovo rađa.
U svim nedaćama koje su zadesile društvo čovek je još uvek verovao u mogućnost funkcionisanja in-
dulgentivne trgovine. No ipak, u svom tom praznoverju prosijava sumnja, a upravo ta sumnja i jeste ona 
strepnja koju je nosio kraj srednjega veka. Njome se takođe može objasniti i zauzeti određen stav prema 
uspehu Luterovih tvrdnji (Martin Luther).
Kao što smo već pomenuli, postojale su dve oprečno plasirane slike o karakteru Božanske prirode; Luter 
u svojim propovedima vernicima nudi utehu, užasnutim neizvesnošću sudbine sopstvenih duša. On nudi 
ideju Boga kao izuzetno saosećajnog i blagonaklonog Oca, a takođe pred vernika stavlja mogućnost indi-
vidualnog duhovnog usavršavanja. Ne treba prevideti okolnosti koje u tom trenutku Luteru idu u korist, 
to jest, otkriće štamparije koje mu je omogućilo masovno reprodukovanje svoje misli na približniji način 
vernicima gladnih milosti, na maternjem jeziku. 
Imajući u vidu neophodnost utemeljivanja kultnih obreda, kao opipljive predstave službe Bogu, misa 
počinje da se sprovodi na njihovom jeziku, a ne kako se do tada činilo na latinskom, koga je samo mali 
broj poznavao. Ovim se otvaraju nova vrata u razumevanju religije, kao i kulta pri procesu bogosluženja, 
što omogućava slušaocu da samostalno izvodi zaključke, a ne samo kroz usta koja su do tada propovedala 
isključivo kaznu i strah, državši vernike na bezbednoj udaljenosti.
Još jedan način dijaloga s vernicima je putem vizuelnog prikaza. Umetnik je taj koji kroz stilski princip 
kazuje mnogo više od njegovog tehnološkog poznavanja materije.
Delo svojom neposrednošću direkno ukazuje na umetnikovu ličnost. Lik i delo jednog umetnika spojeni 
su u kompaktnu masu, kao Mikelanđelove skulpture koje se izdvajaju iz okova okolnog prostora.
I kao što su one po pravilu, kao likovi zrele renesanse, izgrađene oko jedne središnje ose koja služi kao 
stožer za slobodan ali ipak uravnotežen pokret, tako isto neoplatonistička misao u renesansi daje novi stub 
razvoju umetnosti, koja se manifestuje kroz moć i koju nužno prati smrt, kao oličenje papizma toga doba. 

1 Dostojevski, F. M. (1975) Braća Karamazovi – Veliki Inkvizitor, Beograd: Izdavačko preduzeće Rad, str. 314-338.
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Mikelanđelove skulpture modelovane su tako da fokus imaju u jednom koncentrisanom centru, kao što 
smrt, uzevši moć u svoje središte posmatranja, stvara sebi vidno polje i fokus koji je takav da se Maki-
javelijevska umetnost čita direktnim gledanjem kroz i pravo u oči smrti. U Mikelanđelu se rađa jedan 
zdravorazumski sukob, koji odbija da raščlanjuje celinu i pokreće gotovo Donkihotovsku borbu ogorčenih 
sila, ovekovečenu u njegovim delima, dijametralno suprotnih, isprepletanih jedna u drugu; što je u stvari 
večni unutrašnji sukob i borba, a ne nedostatak umešnosti i discipline. Upravo ove doktrine se uviđaju 
u obliku surovog grčenja, čija je nesrećnost suštinska i neumitna; kao rezultat shvatanja neusklađenosti 
srednjevekovnog hrišćanstva i klasicizma. To nije samo privremenost jedne istorijske situacije. Njegove 
skulpture su odraz patnje celokupnog ljudskog iskustva. Ti nevidljivi okovi su istovremeno neizbežni i 
oličeni su nemogućnošću da se iz njih čovek, skulptura, vernik, pa i celo čovečanstvo oslobode. Kako 
se borba zaoštrava, tako raste i njihov bunt, povremeno dosežući tačke slamanja i malaksavanja vitalnih 
energija. Kao rezultat, dobijena je misaona seta lišena savršenog antičkog mirovanja,1 a isto toliko i ak-
cionog pokreta.
Vlast je dobila svoje, rezultirala je učmalošću i mrtvačkom obamrlošću. Energija se troši u borbi dveju 
sila unutar jedne celine u potpunosti onesposobljene za suvereno delovanje.
U pogledu neoplatonističkog simbolizma, kao najbolji primer će nam poslužiti grobnica pape Julija II. 
Sakralna umetnost, sagledavana u bilo kom vremenskom kontekstu, uvek je otelotvorenje čovekovog 
metafizičkog uverenja, direktnije i jasnije od bilo kog drugog oblika umetničkog izražavanja. Nakon 
antičkog osvrtanja za prošlim životom smrtnika, ovog puta kroz dela neoklasicizma pogled upire u 
budućnost i večni život. Budućnost sada postaje jedna potpuno nova dimenzija postojanja, a ne običan 
nastavak zemaljskog života u večnost. Umesto magije, večni život su tada obezbeđivale vera i nada i on 
nije smatran ovekovečenjem stvarne ličnosti, već uzdizanjem besmrtne duše. Baš kada je nastala opasnost 
da se grobnice pretvore u obična svedena zdanja koja ne iziskuju apstraktno velika ulaganja, oko 1532.go-
dine Mikelanđelo je napravio poslednji očajnički pokušaj da snagom plastičnosti nadoknadi arhitektonske 
veličanstvenosti i to na višem metaforičkom nivou od običnog trijumf spomenika.
Na više načina se može kazati istina, ali je ona jedna i drevna.2

Umetnik tu istinu sprovodi vizuelnom predstavom koja bez kritički orijentisanog intelekta i misli može 
slobodno da se surva u propast i ništavilio iz koga je delo i oteto. Umetnik teži da iz zbunjive povezanosti 
svega sa svime izdvoji iz mraka nepostojanja oteti komadić života, koji će se uobličiti i utvrditi zanavek.
Možda je strah i beg od ništavila, od smrti, upravo taj okidač, nagon koji goni umetnika na delanje 
(kao i moćnika na osvajanje), uprkos svim teškoćama i protivrečnostima, ne pitavši za cenu poziva, ali 
i donoseći mu zadovoljstvo koje je nesrazmerno veće kada makar i komad večnosti otme iz prolaznog 
sveta svakodnevice.
Stvoreni istiniti oblici izdvojeni su za sebe kao neka druga priroda, ovekovečena da u večnosti živi mladost. 
Jedan pogled koji se u svima poznatom svetu već odavno izgubio, protekao, odnekud isčileo i izgubio se 
bez traga u prašini vremenskog ništavila; taj uzbudljivi zabeleženi doživljaj i pokret, koji običan čovek 
ne bi ni video da ga nismo izdvojili i dodatno, makar jednim tonom ili pokretom naglasili i ostavili ga 
očima budućih naraštaja. Oni će tada već gledati drugim očima. Ali istina, kao odraz u ogledalu jednog 
ovekovečenog istorijskog momenta koji živi u večnosti, gledaće ih istom onom silinom i istinitošću, kao 
i prvog dana kada ju je ruka umetnika oživela.

1 Ovo se konkretno odnosi i na skulpturu i na pristup planovima, gde se na antičkoj skulpturi pojavljuje modelovanje korišćenja četiri 
plana, dok Buonarotijevo stvaralaštvo predstavlja krunu tada avangardnog modelovanja u dva plana, što daje čudesan utisak napora i 
mučenja.

2 Andrić, Ivo (1935) Razgovor sa Gojom.
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Slika, njen lik, iznova je stvoren po drugi put za jedan trajniji i značajniji život. To se čudo desilo u umet-
niku lično. I nije čudo što bismo svakog istinitog stvaraoca bez mnogo muke mogli nazvati magom ili 
antihristom, jer ako je Bog već jednom utvrdio oblike, umetnik je onaj koji ih utvrđuje za svoj račun i 
stvara ih ponovo. I njegova moć leži upravo u stvaranju sličnih, ali ne i istih pojava i varljivih svetova po 
kojima ljudsko oko može da se šeta sa uživanjem i ponosom ali kroz koje se, pri bližem dodiru, propada 
odmah u ambis ništavila.1

I taj lik i pokret, dok nas gledaju živim očima, već predstavljaju bivši život; ugušen da bi mogao trajati.
Umetnik je taj koji stvara i rastvara stvarne svetove iznad i ispod plana na kome živi. Naslikano biće ili 
pak priroda je ono koje bivstvuje zabeleženo u večnom prikazu, u svom poslednjem trenutku. Naslikani 
prikaz gleda ga svojim uplašenim i molećivim očima u celokupnom svom užasu, uvidevši da stvaralac 
odlazi, vraća se nazad svom životu i nekim novim očima koje će isto tako ubiti da bi ih oživeo, a ovaj 
ostaje samo slika, kao nadgrobna ploča zamrznuta u vremenu, i to ne slika samog sebe, nego slika jednog 
umetnikovog pogleda. I samoća te slike je veća nego kostura u zemlji.2

Svet misli je jedina stvarnost u ovom kovitlacu priča i aveti koje sebe nazivaju stvarnim svetom. MISAO 
– u tome leži moć čoveka! Ista ona koja ga izdvaja od zemaljskih zveri i čini sličnim Bogu. Kao predis-
poziciju ima je svaki čovek, a nemoć nemoćnih vladara, koja vladara pretvara u roba i slugu, leži upravo 
u tome što ne ume da koristi svoju misao. I otuda potreba za vođom, iako je ta uzvišena i plemenita misao 
unapred osuđena na patnju, jer je među prisutnima stranac. 
Moć i smrt ili ništavilo su povezani upravo u toj težnji za sjedinjavanjem vremena i večnosti, realnosti i 
simbolizma, koji zajedno daju uzvišenu veličanstvenost.

1 Andrić, I. nav. delo.

2 Isto.
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Summary

Legitimacy or condemnation is but a game of irrelevant theses fallacy in the battle of Titans. The secret of the art of living, but 
also the art of death, is quietly suggested in the thinker’s sublimity and well hidden between the lines. It is also framed by the 
visible form of art- the colour or the word. The function, however, remains the same. The archetypal and anthropological view 
is so deeply rooted in man that it cannot be permanently changed by any thought imposed by catechesis. A fool remains a fool, 
and power best finds its purpose when it is in the hands of those in power. The thought of hopelessness will never be uttered 
by those who have the power to rule. Life and death, as two visible and undeniable truths, as property of each individual, 
transformed into the treasure of living together, gain new ideological aspects, suitable as a means of indoctrination. The only 
thing to chose is the language through which contemplative poetics is conveyed.

Keywords: death, power, art, indulgence and poetry
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O INEX FILMU

Darko Stojkov
Likovni umetnik UDK   069.23:7

Čišćenje Inex filma, Ministarstvo prostora, 2012.

Pre nego što počnem da govorim o svom viđenju ovog prostora, njegovom potencijalu i značaju, opisaću 
što realnije kako je on izgledao, jer je lako dobiti lažnu sliku, čak i na osnovu mojih sopstvenih izjava, 
koje su se kretale od nadahnuća i pozitivnog stava- do potpunog  razočarenja.
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Inex film je građevina koja sadrži oko trideset prostorija, sa  kuhinjom, dva kupatila i tri velika prostora 
od po 100 m2. Tu je ogromno dvorište iz dva dela- betonirani i zemljani, obrasli deo. Zgrada se nalazi 
nedaleko od centra grada, u Višnjičkoj 76, dovoljno blizu da se stigne brzo, a opet dovoljno daleko da ne 
upada u oči. Zahvaljujući udruženju Ministarstvo prostora, zgrada je postala dostupna  2011. godine, i od 
tada je koriste mladi umetnici, muzičari, aktivisti  i svako kome je bio potreban prostor. Smenjivalo se 
mnoštvo ljudi. Godine 2013, Inex film dobija nekoliko stalnih sadržaja-  galeriju, klub i teatar-cirkus, koji 
zauzimaju tri najveće prostorije. „Loudge“ postaje kafeterija i mesto za puštanje filmova, a anahristi su 
imali biblioteku i mesto za svoje panele. Oni su vodili  i kreativnu školicu za romsku decu, koja žive preko 
puta zgrade Inex filma. Mnogi u Inex-u su pomagali školici, najviše zahvaljujući Gricku, koji je započeo 
radionicu poučen iskustvom iz Šutke, gde je godinama radio isto. Kino-pleme ima svoju laboratoriju za 
razvijanje filmova. Nekoliko spojenih prostorija je iskorišćeno za školu crtanja i atelje. Gostinska soba je 
stalno bila otvorena za sve putnike kojima je trebalo prenoćište. Soba za zvuk i bendove je završena tek 
na kraju veka Inex fima. Ostale sobe su zauzeli umetnici, slikari, vajari, grafiteri… Moram da naglasim da 
su smo sve ove prostorije mi sami sredili, uz pomoć novca koji smo zaradili od prodaje pića, koncerata, 
izložbi i predstava. Zgrada je bila u potpunosti opustošena kad smo u nju ušli.
Tu su bila i dva psa, Cece i Belča, o kojima smo svi pomalo vodili računa, kao i oni o nama. Tu je uvek 
bilo i nekoliko mačaka koje su se smenjivale. Niko nije živeo u Inex-u, bar u početku. Naravno, ne 
računajući ljude u gostinskoj sobi, koji su mogli da ostanu duže samo uz naš blagoslov i ukoliko su se 
dobro ponašali. Gricko je bio među prvima koji je duže ostao da živi u Inex-u, što nam je značilo zbog 
sigurnosti, jer je zgrada često bila pljačkana. Komšija nam je pozjamljivao struju, koju smo mu plaćali, 
a do 2013. ni struju nismo imali. Zimi smo se grejali na drva, koja smo dovlačili odasvud. U Inex-u smo 
imali obavezni jednonedeljni sastanak, na kojem smo o svemu odlučivali, ali i beskonačno se svadjali, 
dok na kraju nisu svi prestali da dolaze.
Moja putovanja po Evropi su uticala na to da svoj atelje ne koristim samo za rad i ličnu prezentaciju, 
već i kao otvoreni studio za promociju drugih umetnika koje sam voleo. To  je u Inex-u funkcionisalo 
savršeno i odgovaralo je celoj zajednici. Meni je to pogotovo  bilo uzbudljivo posle nekoliko godina izo-
lacije u ateljeu koji sam u Ciglani delio sa Ivanom Jovanovićem, kolegom iz klase. Ubrzo je moj atelje, 
koji sam opet delio sa Ivanom u Inex-u,   postao mesto okupljanja raznih ljudi i ubijanja bremena, što je 
polako počelo da ometa moj rad. Odlučio sam da promenim atelje u zgradi i priđem bliže prostoriji koja 
će postati galerija. Mislio sam da ću imati više mira nego što sam imao u prvom ateljeu, koji je bio na 
ulazu u zgradu. 
Opet je počeo težak fizički rad-  guljenje plafona i zidova u galeriji površine oko 100 m2, postavljanje 
osvetljenja, sređivanje novog atelja, postavljanje prozora, instalacije, poda, pa onda otvaranje konkursa za 
izlagačku sezonu 2013 - 2014, prikupljanje informacija, štampanje materijala, otvaranje fejsbuk galerije, 
obrazovanje mejling liste… Opet sam se našao u situaciji u kojoj ne stižem da slikam, iako sam do tada 
okupio nekoliko ljudi koji su počeli zajedno da rade na galeriji, kao što su Ivan Jovanovć, Goran Ris-
ter, Aleksandra Petković, Jovan Ćurčić, Vladimir Stanojević, i najviše Dušan Savić, koji je celu ideju o 
galeriji podigao na viši nivo. Inex je, na sreću, posedovao nešto što je privlačilo i ljude i medije, tako da 
je uvek bilo dosta posla i oko toga, a da ne govorim o postavljanju izložbi i komunikaciji sa svim umet-
nicima, koji su dolazili iz celog sveta. Moralo je i piće da se nabavlja, da se misli o muzici i koncertima na 
otvaranjima. Zatim, bilo je potrebno ostati na svakom otvaranju i posvetiti se svima po malo, a i održavati 
odnos sa svima ostalima u zgradi- naročito sa onima koji su pravili najviše problema i u čoveku stvarali 
nekakav osećaj raspolućenosti. 
Usput smo slikali i radili na svojim izložbama.
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  25. maj 2014, Dan mladosti, perfromans Tamare Jeremić

Darko Stojkov, Slika, ulje na platnu, 2015.
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Čitava ta atmosfera je imala veliki uticaj na moj rad. Možda to nisu bili studenti kakvi studiraju na 
Fakultetu likovnih umetnosti, a nisu bili ni kao profesori tog fakulteta, ali bilo je tu mnogo pozitivnog 
uticaja i više slobode nego na Fakultetu. Sve je bilo na neki način dozvoljeno;  često sam mislio da nam 
nedostaje više profesionalizma u izvedbi radova, ali pošto je zarada od prodaje radova bila mala, zabo-
ravio sam na to i usredsredio se na čistotu svoje ekspresije. Često sam „hvatao“ to nešto što bi me u datom 
trenutku obuzelo. Moralo je tako, jer kada ti je stalno neko u ateljeu i moraš da misliš o hiljadu drugih 
stvari, fokus ti se stalno menja i upliv okruženja je neminovan. Izuzetno sam vezan za poslednje radove 
koji su nastali u Inexu, jer su bili čedo Inex-a koliko i mene samog.
Bilo je tu mnogo trenutaka koji su mi dali motivaciju da neprestano koračam dalje, da održavam balans 
u tom svetu, iako sam često bio na granici da odem. Dešavalo se da neko počne da se bavi poliesterom, i 
počeli bismo da izlivamo odlivke i povezujemo se sa umetnicima koji su to znali da rade. Vladimir je bio 
vajar i mnogo nam je pomogao oko odlivanja delova tela u gipsu ili poliesteru. Posle se Vladimir posvetio 
fotografiji i snimanju filma sa drugima u Inex-u koji su se time bavili. Neki su se okrenuli muzici, neki 
glumi, drugi odlazili na treninge cirkusa. Moj atelje, koji sam delio sa Ivanom i Goranom Risterom, bio je 
na prvom spratu, a naši prozori su gledali na cirkus, u kome su se odvijale  vazdušne akrobacije i stalno se 
vežbalo. Devojke na svili su neprestano visile na našem prozoru. Mnogo mi je žao što nisam imao potrebu 
da ih crtam kao pravi umetnik sa FLU, ali moja interesovanja  su bila usmerena ka spreju, grafitima, sku-
pljanju stvari sa buvljaka,  mešanju medija i stilova sa stečenim znanjem. Medjutim, mislim da bi bilo 
savršeno da sam u tom trenutku bio student – sigurno ne  bih prestajao da crtam te divne devojke, koje su 
se vrtele i izvodile akrobacije...

 Inex teatar, u hangaru Inex filma
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Ali studenti sa fakulteta koji su dolazili nisu bili oduševljeni Inex-om, iako smo davali sve od sebe  da 
očistimo zgradu pred izložbu, operemo pod, okrečimo zidove, ili šta god je trebalo. Pokazivali su neku 
odbojnost. Ubeđen sam da moja generacija (1999) ne bi imala problem sa takvim prostorom. Goran Ris-
ter je još studirao dok je bio u Inex-u, kao i Marko Pejčić. Goran je taj koji me je pozvao u Inex. Bio je 
slučajno prisutan kada sam hvalio njegove portrete na godišnjoj izložbi, i, eto, setio me se posle godinu 
dana.  Za razliku od studenata, profesori koji su dolazili imali su suprotne reakcije, bili su oduševljeni, 
govorili su da je to pravo mesto za početak, za stvaranje, udruživanje… Mislim da je osećaj koji je 
vladao u Inex-u bio sličan nekom vremenu u kom su oni studirali. Uglavnom su dolazili profesori koji 
su podržavali svoje studente koji su kod nas  izlagali- Mrđan Bajić, Veljko Lalić, Slobodan Roksandić, 
Zoran Todorović, Dobrica Bisenić, Zoran Graovac, Olivera Parlić, Bojana Škorc... Nekoliko puta, kad 
sam bio iscrpljen i umoran od svega u Inex-u, prilazili su mi neki umetnici i govorili da im Inex više znači 
od Fakuleta i da su mnogo produktivniji od kad su tu. Inex je okupljao i umetnike i izlagače, koji bi došli, 
stvarali radove, izložili ih i otišli. Bio je to i rezidencijalni program za mnoge umetnike, od kojih je prvi  
bio Metju Merik iz Lidsa. Njega sam upoznao u Švedskoj, i čim se galerija oformila, pozvao sam ga da 
izlaže. Mnogi izlagači su pozvani na sličan način. Bili smo šegrti tim umetnicima, a i oni nama, nije bilo 
hijerarhije kvaliteta, znanja ili školovanja. Mnogi misle da je to bila greška, ali meni je osećaj jednakosti 
uvek prijao. 
Pokušaću da opišem jedan od najboljih  trenutaka u Inex-u, koji je ujedno nosio i nešto najgore. U razgov-
oru sa Jelenom Spaić, kustoskinjom galerije FLU, došli smo do ideje da bi letnji program Galerije mogao 
biti potpomognut od strane Inex filma. Letnjem programu je kasnila isplata od grada za projekat „Moderni 
FLUizmi“, što je značilo da izlagači neće tokom Letnjeg programa 2013. godine dobiti odštampan kata-
log, i da je u suštini potrebno da neko pozajmi novac da se počne sa štampom, pri čemu bi novac kasnije 
bio vraćen. 
Zašto ne učiniti Galeriji FLU? Nekako mi Inex film postaje draži od tog trenutka, jer je imao moć da 
pomogne nekome. To je bio taj ljudski potencijal u Inex-u koji je u meni izazivao oduševljenje. Iako ni 
sami nismo imali mnogo, bili smo u stanju  da pomognemo nekome. U ovom slučaju je to bio Fakultet, 
odnosno Galerija, odnosno izlagači - studenti.
Organizovana je izložba u galeriji, muzičari su svirali i svuda su bili umetnici koji su završili FLU. Bojan 
Slačala, Nenad Marić i Nikola Jovanović su, osim što su izlagali, i svirali sa svojim bendovima. Takođe, 
podršku su dali i anarhisti sa svojom veganskom hranom i projekcijom dokumentarnog filma o students-
kim protestima u Montrealu 2012. Medjutim, iskrsao je jedan problem - nisu želeli da tokom akustičnog 
seta Nenada Marića („Kralj Čačka“) i Daniela Kovača,  svira Milutin Petrović. Mogao je da svira jedino 
pod uslovom da više ništa nema sa politikom. Milutin se nije pojavio, nešto se dogodilo, a ja sam prešao 
preko toga da bi se ceo događao odvio. Koliko je to bila greška ne znam, ali  iako nije bio tu, Milutin je 
dugo ostao u našim mislima, a takve borbe su postale sve učestalije.
Sada je  2015. godina i  Inex je opet napušten. Koliko je bio uspešan i važan pokazaće ne ono što smo tu 
radili, već ono što smo odatle odneli i što ćemo sledeće uraditi. Provodeći godine u Beogradu kao umet-
nik, i obilazeći veliki broj izložbi, shvatio sam da umetnost nije značajno napredovala. I dalje umetnost 
nije izmišljena ovde; ona se upija negde drugde i uvek je tako bilo. Danas imamo internet i njegov uticaj 
je takav da je sve izmešteno. Da bi stvorio umetnost moraš duboko da zaroniš ruke u prljavštinu mesta 
na kome se nalaziš i izvučeš sebe iz toga. Umetnost ne nastaje ispred platna, ona nastaje pre nego što 
sedneš da radiš. Umetnost mora da se živi, a ne da se upija. Mislim da već dovoljno znamo da možemo da 
stvaramo nesputano i bez ograničenja. Pouka umetnosti je u njenom životnom značaju.
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Mariko Hori, Swing, Fishermen or Confiture, 2015.

Inex influence, 2013.
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Мр Слободан Роксандић

У Зборнику су представљени ликовни радови — тридесет  цртежа из опуса Цртежи из свеске, аутора 
мр Слободана Роксандића, редовног професора Факултета ликовних уметности, Универзитета 
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када се следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да буде доследно, истоветно 
транскрибовано без помињања оригинала.
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СТИЛ ЦИТИРАЊА

Уметност и теорија за навођење референци користи нумерисане фусноте, и то према следећем 
стилу (преузетом од часописа Култура): 

• Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив монографије (курзив), Место издања: Назив 
издавача, страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: Нолит, стр. 45.

• Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, Назив часописа (курзив) број часописа, 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура бр. 23, Београд: Завод за 
проучавање културног развитка, стр. 146.

• Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. 
(година издања), Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског понашања у градској средини, у: 
Социологија града, приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 
стр. 150.

• У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо предлога „у” користи се енглески 
термин in, уместо глагола

„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.

(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице

,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, eds. 
Brunet, R. Ferras, R. and Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

• Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме,  Иницијал  имена.  (година  на насловној  страни тезе или дисертације) Назив тезе или 
дисертације (курзив), врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), назив факултета 
где је одбрањена, назив одговарајућег универзитета, Место издања, страна. 

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост и светиљке у култовима на просторима 
Горње Мезије, магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 120.
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• Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, Назив дневног листа (курзив), страна

Пример: Татић,  Д.  (18.  јул  1998)  Истина  о  неимарима, Политика, стр. 15.

• Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о савременој архитектури, Време.

• Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура бр. 23, Београд: Завод за 
проучавање културног развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

•  Исти рад се у поновном цитирању се на неком другом месту у тексту (до две стране удаљеном 
од претходне фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

• Интернет издања цитирати на следећи начин: 

Аутор текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет издања, датум постављања или 
последње измене (update) сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања до цитиране 
стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids“, 27. june 2004., 18. july 2006.,    http://www.archaeolgy.
org/online/features/osmanagic/update.html

Библиографске референце у фуснотама и у литератури наводе се без транскрибовања у оригиналном 
писму. Цитати и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно одговарају списку 
литературе на крају текста.
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