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МУЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 
И МУЗИКА ПРОСТОРА

Сажетак: У раду се разматрају неки аспекти музичке географије као комплексне
области укрштања музичког, географског и друштвеног простора, те друштвених
пракси и системских комуникацијских правила. Музика простора (space music) као стил-
ски и жанровски хибрид представља слојевит феномен у мапирању психоакустичких,
социолошких и културноисторијских координата у уобличавању музичке географије.
Предочена су два аспекта овог мапирања: звучно мапирање продуцентским и програм-
ским решењима код мултимедијалног аутора Брајана Ина. И визуелно мапирање, раз-
вијено у оквиру издавачке и продуцентске куће ЕCМ (Edition of Contemporary Music) и
њеног оснивача Манфреда Ајхера.

Кључне речи: музика простора, музичка географија, културна географија, амбијен-
тална музика, савремена музика, социологија музике

Bless this space in soиnd and rhyme

Rick Holland

Музичка географија, баш као и културна географија чији је део нема јасне

границе. Растућа склоност да се у друштвеним истраживањима приклони фигу-

рама простора погодују овој лабавости и отежавају теоријско центрирање, неоп-

ходно код сваког настојања да се одреди статус и стање неке истраживачке

области. Стога се ова приближава и делимично поклапа са урбаном социоло-

гијом, социологијом свакодневног живота, студијама културе, медија и комуни-

кације, као и интердисциплинарним студијама које повезују класичну хуману

географију, студије окружења и теорије система. Успон и доминација (у жан-

ровском смислу још увек спорног) феномена светске музике/музике света (world

music), неизбежна свеприсутност музичких садржаја доступних посредством

"стримовања", "даунлодовања", увели су у свакодневицу интригантна укрштања

која у окружења, урбанитет, хабитусе, медије, идентитете, намећу поновно про-

мишљање друштвених функција музике односно музичких садржаја и делатнос-

ти као слојевитих комуникацијских, друштвено условљених процеса. Нова
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музичка продукција, као и глобализацијско прожимање хетегорених аудиовизу-

елних и мултимедијалних садржаја отвара непрегледно поље за анализу, како у

домену културне географије и њених подобласти, тако и у музикологији, социо-

логији музике и социологији свакодневног живота, те најзад у хибридној, недо-

вољно одређеној али – баш због разноврсности садржаја – вишеструко заним-

љивој музичкој географији.

Музичка географија разматра условљености музичких стилова и жанрова,

као и начина музичке производње и потрошње у контексту својих просторних

одређености. Културни и географски простори учествују у настанку музичких

садржаја, дајући им специфичну културноисторијску и просторногеографску

боју, односно општу друштвену, економску и политичку позадину. Као подоб-

ласт урбане и културне географије, музичка географија представља једну од дис-

циплинарних веза у проучавању културних образаца и идентитета, и механизама

настанка и начина потрошње музике

1

, па је отуд она и географија "онога где и

како је музика настала и слушана, као и музичких функција као културног про-

извода али и као индустрија, као и улога звукова и тишине у обликовању прос-

тора и места" (Worf 2006: 313). Истовремено, разматра се и универзалистичка и

глобалистичка димензија музике као транскултурног и трансисторијског фено-

мена, који прекорачује границе и надилази политичка и идеолошка (пред)одре-

ђења.

У једном прегледу из деведесетих (Nash, Carney 1996), музичка географија

размотрена је у оквиру неколико области односно тема. Према Нешу и Карнеју,

то су теме порекла, односно предисторија музичке географије у радовима етно-

музиколога и фолклориста, који су скренули пажњу не само на типове и места

музичких пракси и инструмената, већ и на музичке регионе (у географском

смислу); ширење различитих музичких стилова и пракси током времена и изван

места свог настанка у прошлости; везе између музичких активности и ужих

локалитета, али и миграције и актуелна ширења изван уских географских окви-

ра, подстакнутих оним што аутори, користећи термин електрификација, виде као

чинилац универзализације различитих музичких жанрова

2

. Најзад, ту су сами

културни, историјски, политички, социолошки, економски аспекти интеракција

између музике и пејзажа/окружења, уз глобално усвајање музике, праћено рас-

тућом конвергенцијом аудиовизуелних садржаја, омогућених дигитилизацијом и

компјутеризацијом (Nash, Carney 1996: 70-73).
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Посебно о вези националних и етничких идентитета и музике у контексту културне геогра-

фије видети Connell, Gibson 2003: 117-143.

2

Утицај радија, телевизије, па и сама примена електричних инструмената као што је електри-

чна гитара, разматрају се као један од чинилаца који у музичкој географији различитих музичких

жанрова имају пресудну улогу ((Nash, Carney 1996: 71).



И поред тога што је централно место музичке географије, као и културне

географије уопште оно што се може назвати хетерофилиа ("географи су хетеро-

филичари по дефиницији" /Nash, Carney 1996: 72/), категорије простора у музи-

ци разматрају се не само из аспекта своје географске, физичко-просторне димен-

зије, већ и симболичке, социокултурне и историјске, као средство испољавања

идентитета и вредносних оријентација у неком простору. Етнички, културни,

религијски хабитуси објективизирају се у физичко-просторним као и у симбо-

личким пољима, а та поља су најчешће урбанитети (Krims 2007). Музика је

несумњиво више од мелодијских, хармонијских и ритмичких склопова и струк-

тура, она је и релокација вредносних оријентација и животних стилова из сим-

боличког поља друшвене комуникације у физичко поље друштвених актера, те,

збиља, сасвим и у целини начин живота (Crafts, Cavicchi, Keil 1993). С друге

стране, културна и музичка географија разматрају звучне садржаје који су сас-

тавни део урбаног окружења и свакодневице, где, осим музике, спадају и разли-

чити шумови и звукови као "музика" јавних простора, саобраћаја, електричних

уређаја, пратећих звучних садржаја видео-игара, као и људских гласова у разли-

читим друштвеним ситуацијама, што води до комплексне акустичне екологије
као области у оквиру које се разматрају различити аспекти наведених звучних

перцепција и обрада (Pinch, Bijsterveld 2012: 7-8; Truax 1984). Стога се изнова

намеће потреба разграничења различитих аспеката музике простора као прос-
тора у музици, али и музике у простору, те, најзад, разлучивање онога што ћу

назвати упросторавањем музичких садржаја.

Сходно томе, биће размотрена два аспекта мапирања музичког доживљаја

као прилога културној/музичкој географији. Један је иманентан музици као акус-
тичком доживљају којем је неопходан физички простор за одигравање догађаја

музике. Овај аспект почива на психоакустичким, просторно-географским, те

сниматељским/продуцентским средствима за слушно постизање илузије прос-

тора. Други аспект је посредујући, и повезан је са визуелним средствима за упот-

пуњавање илузије музичког простора. Овај аспект почива на ликовној димензији

просторности, као придруженом средству или додатном садржају већ помену-

том акустичком аспекту музике. Ипак, он је више од пуко илустративног, будући

да апелује на одговарајући сензибилитет односно хабитус слушаоца. Музика се

тако, осим што се слуша – још и гледа.

Музика простора

Tоком већег дела своје историје музика – под овим се подразумева како раз-

вој музичких форми тако и музичких садржаја као емоционалних и смисаоних

експресија који се реципијенту музичког дела преносе – исказивала је неки дога-

ђај, осећање или емоцију, доживљеним изнова трајањем музичког догађаја, који

има свој почетак, развој и крај, те који се одвија у неком времену. Просторност
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музике релативно је нова појава. Мада саставни део музичког доживљаја и чина,

простор је у већинском периоду развоја музике подразумевајућа категорија, али

на начин околносне претпоставке, а не експлицитног садржаја. Категорије прос-

тора услов су самог догађаја музике, и то како физичко-географски простор, тако

и симболички простор друштвене комуникације (Миленковић 2015). Но при-

марна одлика као и сврха музике није да пренесе илузију простора (иако се сам

догађај музике у највећем броју случајева одвија у неком простору) већ неку

емоцију, доживљај или естетску идеју. Простор је одувек био услов постојања

музике, будући да је она неизоставно и одувек доспевала до слушаоца чином

извођења у неком простору. Али простор у музици нешто је сасвим друго, и рела-

тивно ново.

Могло би се рећи да тек двадесети век доноси ову новину, променом сензи-

билитета у музичком доживљају. Ова промена резултат је сложених друштвених

процеса: неки су настали као последица истрошености постојећих музичких

форми и потребе да се крене даље. Неки су условљени променама у друштвеним

потребама и очекивањима од музике. Неки су резултат техничко-технолошких

достигнућа и нових могућности у осмишљавању музичких садржаја. Притом,

треба направити почетну разлику између теоријско-музиколошког поимања

музичког простора као скупа правила која уређује тоналне односе унутар музич-

ке организације (дела), и музичког простора односно простора музике у гео-

графском, симболичком те социолошком значењу, важним код разумевања пер-

цепције, односно потрошње музичких садржаја у друштвеном контексту. У

првом поимању, музичко дело виђено је као посебна организација код које је

категорија простора неодвојива од категорије времена, будући да је музички

простор консеквенца перцептивне (ре)организације музичког дела у њеном току,

односно темпоралности. У другом случају у питању је музика простора као жан-

ровски и тематски сложен музички и друштвени феномен

3

.

Но о којој је музици заправо реч? Окрене ли се непрегледном подручју

штампаних и електронских медија које, у виду директне везе или тек лабавог и

асоцијативног позивања води до музике простора, суочава се са прилично

Павле Миленковић, Музичка географија и музика простора
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Разуме се да поменута два виђења имају комплементарни карактер, и да су оба аспекта

музичког простора неизоставна код целовитог разумевања феномена музичког дела и различитих

музичких садржаја. У светлу поменутих разграничења категорија простора у музици, неопходно је

поменути да се у тематском смислу простор у музици/музика простора јавља у периоду европске

авангарде, код немачког теоретичара и композитора Роберта Бејера (Beyer 1928 in: Menning 2004).

Посебно занимљив музички пример представљају Песме простора (1956) Љубице Марић, кантате

за мешовити хор и оркестар, инспирисане епитафима на богумиским стећцима у Босни и

Херцеговини. Образлажући назив композиције, Љубица Марић вели да "простор у исти мах значи

и простор, и време, и постојање" (Марић у: Деспић, Милин 2010).



неуређеном облашћу којој тек предстоји озбиљније тематско, а потом и класи-

фикаторско и теоријско груписање. Space music обједињује различите жанрове:

електронску музику у општем смислу, амбијенталну музику, музику за лифтове

и тржне центре (MUZAK, background music)

4

, њу ејџ музику (New Age Music)

као кровну категорију, па је музика простора виђена као варијанта али и међу-

собна комбинација амбијенталне, електронске, психоделичне, медитативне,

међузвездане (interstellar), споре/музике спорог ритма (down tempo), али и џез

музике. Листа аутора који се разматрају у оквиру ове категорије варира зависно

од тога у односу на коју жанровску групу се музика простора ближе одређује, те

укључује доприносе Карлхајнца Штокхаузена (Karlheinz Stockhausen), преко

Сан Ра (Sun Ra) и Мајлса Дејвиса (Miles Davis)

5

до немачког Краутрока

(Krautrock) (Einbrodt 2001) и представника амбијенталне оријентације као што

су Жан-Мишел Жар (Jean-Michel Jarre; Oxygene) (Јаrre 1976), Вангелис

(Vangelis), Мајкл Олдфилд (Michael Oldfield; Tubular Bells) Oldfield 1973), Клаус

Шулце (Klaus Schulze), Брајан Ино (Brian Eno), Харолд Бад (Harold Budd). Стога

ни у литератури не постоје јасни критеријуми око тога шта се, у смислу неке

музичко-стилске ознаке може третирати као почетни основ музике простора,

осим општих психоакустичких ознака који циљају на одређени доживљај музи-

ке. Тај доживљај почива на субјективним аудиовизуелним представама летења,

лебдења, једрења, понирања у бесконачност асоцираног простора приликом слу-

шања музике простора.

Музичка географија музике простора укључује, као што је поменуто, и

звучне и тонске садржаје који не подлежу конвенционалној музичко-ритмичкој

и хармонској структурацији, као што су градска бука, жамор гласова, звукови

електричних уређаја, али и звукови природе, било да су у питању наснимљени

документарни додаци или студијски семплови: оглашавање животиња (најчеш-

ће птица), хук ветра, шум таласа. Електронска и амбијентална музика представ-

љају хибридну форму која спаја музичку и немузичку димензију звучне геогра-
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Етимолошки MUZAK представља еквивалент неологизму КОDАК (music + ak), као зашти-

ћено име за компанију и пројекат подизања продуктивности и општег осећаја задовољства у јавним

просторима и радним окружењима уз помоћ музике. Претеча концепта је Wired Radio, сервис за

пренос музике жичаним путем претплатницима и предузећима још из 1922, иза којег стоји изуми-

тељ и генерал америчке војске Џорџ Овен Сквајер (George Owen Squier). У педесетим и шездесетим

MUZAK постаје амбициозан пројекат озвучавања радних простора, подређен тејлористички

оријентисаним социопсихолошким истраживањима o утицају амбијента на продуктивност у раду

(Lanza 2004). Компанија Muzak Holdings је банкротирала 2009, али је откупљена 2011. од стране

Мооd Media Corporation.

5

Код Мајлса Дејвиса акценат је на само једном албуму – Kind of Blue (Davis 1959/2006), и на

етеричном, спацијалном звуку и атмосфери који ће се касније постати знак препознавања целог cool

jazz поджанра.



фије друштвених и урбаних простора. Она је покушај да се акустички хаос урба-

ног окружења заузда и стилизује. Тако настаје програмски оријентисана музика

опуштања/релаксације (relaxing music, easy-listening), као и амбијентална музика

као музика јавних простора (тржни центри, аеродроми и лифтови) (Lanza 2004).

Како вели Стефан Хил (Stephen Hill), музику простора карактерише изостанак

конвенционалних мелодијских, хармонских или ритмичких елемената као

својства класичних музичких форми

6

.

Упросторавање музике (spacing) те промена тежишта са категорије време-

на на категорију простора у музичком доживљају почива на организационом и

техничком аспекту производње и репродукције музике. Подстрек овом упросто-

равању свакако је настанак и развој техника снимања односно унапређење тех-

ничких средстава за снимање и репродуковање тих садржаја. Нулта тачка поме-

нутих новина је изумевање фонографа, као првог уређаја за снимање и репроду-

ковање звука у комерцијалне сврхе (Sterne 2003). Даљи развој техника снимања

довео је до софистицираних техника снимања и репродуковања, док је комер-

цијализација ових садржаја и демократизација музичког извођења довела до

измештања музике из простора јавног извођења у простор снимања, недоступ-

ног ономе ко музику конзумира, што омогућује бесконачну репетитивност сним-

љеног музичког садржаја, било када и било где. Музика је тако, од просторно-

временске јединствености и непоновљивости, постала репетитивна и хетерото-

пијски пресељива.

Oвде се опажа како вишедимензионалност музичког доживљаја, те сам

музички садржај, бива подређен одговарајућој димензији било географског, било

друштвеног простора. Сама музика одвија се, или другачије речено егзистира у

четири аналитички различите категорије простора: у простору извођења, прос-

тору репродуковања, у друштвеном простору и у симболичком простору. Прве

две димензије представљају физичко-географски домен музике, друге две

друштвени у општем смислу. Оно што је карактеристично за све четири катего-

рије музичког простора јесте да се физички простор пројектује у друштвени, као

и обрнуто (Миленковић 2015: 372).

7

Ова узајамност посебно је карактеристична за музичку географију. Простор

музике у амбијенталној музици је имагинарни простор медитације и релакса-

ције, или пак бесконачни простор космичког пространства. Повезивање космич-

ко-астралног пространства и звучних ефеката у овој музици представља кон-

структ који има своју еволуцију и различите правце, па се елементи упростора-

Павле Миленковић, Музичка географија и музика простора
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6

Stephen Hill in: http://en.wikipedia.org/wiki/Space_music

7

Више о свакој од наведених просторних димензија музике видети Миленковић 2015: 368-

378.



вања музике, било на нивоу музичког извођења, или концептуализацијом као

делом музичке естетике, могу препознати у различитим прелазним музичким

жанровима. Ипак, у смислу у којем је о музици простора као симптому смене

доминације категорије времена категоријом простора унутар језика музике овде

реч, електронска и амбијентална музика у највећој мери одражавају ову промену.

Рад у студију, вишеканално снимање и миксовање, као и наснимавање (overdub-

bing) уз примену ефеката еха и реверба, уз превагу синтетисаних звукова, чине

доминантна обележја музике простора у техничком смислу.

Настојање да се овим средствима оствари својеврсно акустичко премошћа-

вање између субјективног доживљаја музичког простора и физичког простора у

којем се одиграва догађај музике представља носећи аспект музике простора,

који, код неких аутора, поприма размере пажљиво осмишљеног програма.

Музика простора постаје концепт који упросторене музичке садржаје применом

поменутих продукцијских средстава реинтегрише у физички простор са одређе-

ним друштвеносимболичким функцијама. Тако амбијентална музика постаје

музика јавних простора као саставни део тог простора, његов неодвојив део –

сам тај простор. О музици простора као о међусобном односу категорија музике

и простора може се стога говорити у контексту упросторавања музичких садр-

жаја сниматељским средствима, како би се постигла илузија простора приликом

репродуковања и слушања саме музике. Али и у контексту озвучавања јавних

простора музичким садржајима. Пример укрштања ова два домена музике прос-

тора може се наћи код мултимедијалног аутора Брајана Ина.

Код Ина се више него осталих аутора препознаје не само стваралачко-ист-

раживачка него и концептуална и теоријска амбиција утемељења поступка

упросторавања музике. Ова тенденциозност ишчитава се већ из наслова њего-

вих амбијенталних музичких остварења: Музика за аеродроме (Music for
Airports; Eno 1980), Плато огледала, који је настао у сарадњи са Харолдом

Бадом (The Plateaux of Mirror (Budd, Eno 1983); На копну (On Land) (Eno 1982),

Аполо (Apollo: Atmospheres and Soundtracks) (Eno 1983). Спацијално-атмосфе-

рични карактер Иновог Апола и данас сврстава овај рад међу најбоље у жанру

амбијенталне и космички инспирисане музике. Програмска оријентација Апола
– стављање музике у функцију филма о свемирској мисији NASE односно о све-

мирском броду Аполо

8

, није угрозила ауторску аутономност, па се овај рад, нас-

тао коауторски са Данијелом Леноа (Daniel Lenois) и Роџером Ином (Roger Eno),

помиње се као његово вероватно најбоље музичко остварење.
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Брајан Ино написао је музику за документарни филм под радним насловом Аполо, који је

након завршетка преименован у For All Mankind, који је режирао Ал Рајнер (Al Reinert). Филм при-

казује околности у којима је спроведена свемирска мисија брода Аполо, а завршен је 1989. године.



Брајан Ино је учествовао у више хибридних мултимедијалних пројеката

(Scoates 2013), погодних за развијање специфичне естетике која подразумева

сажимање музике и простора, и која и на нивоу програма усваја илузију и кон-

структ физичког простора у простору музике. Ово померање не доводи само до

увођења простора у музику, већ и до концепта простора са лабилним границама.

"Пејзаж престаје да буде подлога за нешто што се догађа испред; уместо тога,

све што се догађа део је пејсажа. Нема више оштре разлике између првог плана

и позадине" (Eno in: LaBelle 2010). Инови амбијентални радови с краја седамде-

сетих и почетком осамдесетих развијени су у оквиру овог концепта: музика за

аеродроме и лифтове стапа се са простором сопственог одигравања, она није

нешто што је додато или наметнуто, није нешто што по сваку цену изискује

пажњу, није догађај око којег је све центрирано, али је ипак присутно.

Поменути опус Брајана Ина веома је погодан за уочавање тематске специ-

фичности музичке географије. Код Ина се може уочити како упросторавање

музике, које почива на субјективном доживљају простора слушањем његових

амбијенталних радова – понајвише Апола – иду руку под руку са излажењем

такве музике у јавни простор, његовим дискретним озвучавањем. Укрштање

физичког и друштвеног простора, подређено одређеној друштвеној функцији и

начину комуникације представља једно од главних места анализе и самог раз-

умевања музике у оквиру музичке географије. Ваља напоменути да су Инови

пројекти и експерименти инспирисани теоријом система и кибернетиком. Ино је

опседнутност кибернетиком више пута износио у интервјуима и текстовима

током седамдесетих, док су input-output графикони, који упућују на репетитивни

облик комуникације, карактеристичан за кибернетске моделе, приложени на

омотима његових плоча (Descreet Music; Music for Airport). У есеју "Стварање и

организовање разноликог у уметности", Ино се позива на Виљема Роса Ешбија

(William Ross Ashby), британског психијатра и кибернетичара, те на његов кла-

сични рад Увод у кибернетику (Introduction to Cybernetics), који, уз допринос

Норберта Винера (Norbert Winer) и Берталанфија (Bertalanffy) спада у класично

дело из ове области. Неки делови Ешбијевог рада (које Ино преузима) надове-

зују се, такође, на принципе еволуционе биологије. Пошавши од Ешбијевог кон-

цепта разноликости (variety) у саморегулативним, адаптивним системима, Ино

овај појам уводи у објашњење сопственог концепта експерименталне музике,

одређујући га као "укупан број излазних могућности система", односно као

"укупан распон понашања" (Ино 1986: 36)

9

. У експерименталној музици којом

се Ино бави – "жижа је првенствено била усмерена према њеној организацији и

Павле Миленковић, Музичка географија и музика простора
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9

И даље: "Сви органски системи су вероватни: показују разноврсност, док је прилагодљивост

организма функција количине разноврсности коју је организам у стању да створи. Еволуциона при-

лагодљивост је резултат међудејства овог, вероватног, процеса и захтева средине. Стварајући распон



могућности да произведе и контролише разноврсност, као и да упија природну

разноврсност – интерферирајуће вредности средине. Експериментална музика,

за разлику од класичне (или авангардне) музике, обично не даје упутства која

воде исходу високе прецизности, чиме обично не одређује у потпуности понов-

љиве звучне комбинације" (Ино 1986: 36). Брајан Ино у концептуализацији екс-

перименталне музике полази од хеуристичке отворености само-одрживих систе-

ма, угледајући се на још један узор, на Ентонија Стафорда Бира (Anthony Stafford

Beer), варирајући његову идеју о "смањивању разноликости" изнету у студији

Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization (Ино 1986: 39;

Sheppard 2008: 223-224). Смањивање разноликости заправо је процес редукције

као основна претпоставка за функционисање сваког система: редукција је услов

за управљање и контролу под предвидивим условима.

Ино је такође развио једну врсту пробабилистичког грањања односно вође-

ња догађаја унутар оквира датог у тренутно ограниченом броју исказа односно,

у његовом случају карата са исписаним речима и порукама, коју је назвао заоби-
лазне стратегије. Ино је сачинио неколико шпилова ових карата са записаним

"порукама" којима се руководио приликом прављења музике

10

. Принципи репет-

итивности и делимичне насумичности, карактеристични за саморегулативне

системе, леже у очигледно егзибиционистичкој игри "отварања карата", која је

ипак у одређеним тренуцима преусмеравала Инову пажњу приликом писања

музике. Настајале су комбинације коjе уводе својерсну структурну дифракцију у

систем, мењајући га и преусмеравајући делимично, што се препознаје у моделу

система и што је примењиво и у "компоновању" односно својеврсном грађењу

музичких исказа: пример за то је његов рад/албум под насловом Дискретна
музика (Discreet Music) 1975, настао варирањем Канона у д-молу Џона

Пачелбела (John Pachelbel).
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излазних величина, еволуција се бави распоном могућих будућности. У овом случају, околина је

редуктор разноликости с обзиром да "врши избор" одређених врста омогућавајући им да преживе

и размножавају се док друге одбацује. Исто као што је очигледно да ће организам (по својој мате-

ријалној природи) бити приморан да ствара разноврсности (да би преживео), тачно је и то да та раз-

новрсност не сме да буде неограничена. Другим речима, за успешну еволуцију потребан нам је пре-

нос идентитета као и пренос промене. Или обратно, у преносу еволутивне информације није важно

само да се прими оно исправно, већ и да се прими помало погрешно. То значи да корисна одступања

и промене могу да буду охрабрена и појачана" (Ино 1986: 36). Експериментална музика се у свом

току и структури приближава овом моделу – Ино за пример узима Корнелијуса Кардјуа (Cornelius

Cardew) и последњи став Paragraph 7 његовог музичког циклуса Велико учење (The Great Learning),

инспирисаног Конфучијем (Cardew 2000).

10

Идеју о картама са исписаним порукама донекле налик на Ји Ђинг Брајан Ино је поделио

са пријатељем и колегом Питером Шмитом (Peter Schmidt). Поруке су исписивали независно један

од другог, а онда удружили у заједнички шпил. Неке од порука су: "Користити мање нота", "Нека

вам неко измасира врат", "Да ли је готово", "Не зидање зида, већ прављење цигле" (Ино 1986).



Tако је Инова музика простора настала као покушај да се неки елементи

теорије система и кибернетике примене на музику на начин да она буде при-

додата основној матрици система, да буде варијабилна односно да не изгуби

на својој креативности, али да буде и "неприметна", односно репетитивна и

у функцији система, тиме што ће постати саставни део простора у физичком

смислу. Идеја је да сачини музику која ће моћи да се слуша свуда и на сваком

месту, али да буде ненаметљива, нека врста звучне матрице усред комплекс-

них системских синхронизација. Озвучавање простора, заједно са упросто-

равањем музике, овде је више од пуког додавања. На примеру Инових радова

може се опазити како се простор у музици, и музика у простору, као дискрет-

на присутност, као нешто што не изазива, мада потенцијално побуђује, про-

жимају једно друго. Музика за аеродроме и лифтове представља тиху, нена-

метљиву саставну компоненту организационе структуре која садржи истов-

ремено висок степен огранизације и контроле (саобраћај и његова синхрони-

зација), и разноликости (путници и њихове насумичне интеракције). Сама

структура ове наменске музике, у Иновој верзији, садржи принципе ове

узајамне организованости и разноликости.

Но та вишедимензионалност непотпуна је без визуелног упросторавања,

без повезаности музичког и географског простора визуелноуметничким

путоказима који амбијенталности музике додају и културносимболичку

димензију нечега што се гледа. И док тејлористички MUZAK, као и Инов

амбијентално-кибернетски пројекат реферирају на урбанитет, у визуелном

упросторавању посредством уметничке фотографије препознаје се контра-

пункт. Слике чистих пејсажа, без људи и зграда – изван града.

Павле Миленковић, Музичка географија и музика простора
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Визуелно упросторавање

Немачки продуцент и музичар Манфред Ајхер (Manfred Eicher) претпостав-

љено "споља" и "унутра" музичке географије ставља у оквир просторно-визуел-

не естетике. Оно што карактерише Ајхеров рад на пољу музичке продукције је

повезивање музике са визуелним садржајима, визуелизација музике у оквиру

културног и географског мапирања названог, у једном скорашњем представљању

историјата продуцентске куће ЕCМ, културна археологија11

. Археолошки увид

у музичке и визуелне радове није одабран случајно. Слојевитост визуелних и

аудитивних садржаја насталих током времена и од стране различитих аутора,

културна и семиотичка вишедимензионалност одабраних радова оправдава тен-

денциозно реферирање на културну и историјску археологију. Овде су естетски

предмети – уметничке фотографије и постери, звучни садржаји односно музика

сама, али и документарни трагови са студијских сесија и снимања (фотографије,

траке, омоти) третирани као културноисторијски објекти, као артефакти архео-

логије наше савремености. Културно-географски и археолошки оквир овде је

неизбежан, док музичка географија археолошки слојевитог опуса куће ЕCМ

(Edition of Contemporary Music), има тематски сугестивну, препознатљиву визу-

елну допуну.

У тексту "Периферија и центар", Ајхер износи уверење да извесни просто-

ри имају својство слободе због своје "музичке просторности". Констатацију да

је музика чисто темпорални феномен он аргументује "просторним" аргументи-

ма: "Она ствара просторе повезујући оно унутра и оно споља, што допушта да

се превазиђе било који простор" (Eicher 2007: 7). Мада Ајхерова естетика импли-

цира да је простор музике иманентан њој самој, те да је темпоралност њена при-

марна одлика, он истовремено има потребу да упути музику на визуелне умет-

ности као што су филм и фотографија, које, свака на свој начин, развијају одре-

ђену естетику простора. Ајхер је посебно заслужан за додатну визуелизацију као

секундарно упросторавање сопствених продуцентских решења; ови пројекти

праћени су и препознатљивим графичким дизајном наслова објављених под ети-

кетом куће чији је, уосталом, оснивач и концептуални лидер сам Ајхер. Северни

пејсажи, црно-беле или сиве пустолине на омотима музичких издања ове куће

подржавају сензибилитет минимализма и контемплативности, односно култур-

ни профил онога што се именује као ЕCМ sound и европски џез (european jazz),

као општи звучни идентитет куће, али и као спефицични културно-географски

образац. Овде је музичка географија доследно и надопуњујуће визуелна и звучна

(Tucker 2007).
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http://ecmreviews.com/category/ecm-a-cultural-archaeology/



слика 1. слика 2.

Када је о визуелном упросторавању реч, то није оно визуелно које је, у јеку

успона музичке индустрије, последица комерцијализације односно одговарајућег

маркетиншког приступа који сваком производу придружује одговарајуће "пакова-

ње" односно "амбалажу", као нулту визуелну презентацију. Није у питању визуе-

лизација музике на начин рекламе или спота, већ сензибилитетски и иконографско

деликатније представљање у виду уметничке фотографије и графичко-дизајнерске

поетике са јасним ауторским печатом. Визуелно упросторавање овде рачуна са

одређеним сензибилитетом, потпада под одговарајући културни миље као пре-

тпоставку за рецепцију датог садржаја. Визуелна/графичка иконографија пријем-

чива је, другим речима, само за одређени слој односно популацију, па овакав при-

ступ има одлике културног елитизма. Овде се експлицитно реферира на културну

пријемчивост за употребљени начин представљања. Kонцепт културне/музичке

географије сугерисањем уметничке фотографије, односно неговањем визуелног

сензибилитета (Ake 2000)

12

чини да музички садржај изађе из оквира чисто акус-

тичког доживљаја у домен културногеографске презентације. Визуелно упросто-

равање спроведено је преко иконографских и поетолошких решења заснованих на

уметничкој фотографији.

Но док је у музичкој/културној географији ликовност углавном лоцирана

према урбаном, у случају ЕCМ визуелне естетике, landscape фотографија пред-

ставља фолклоризацију и рурализацију музичких садржаја, барем на први поглед.

Помнијом анализом продукцијских решења у оквиру музичких садржаја објавље-

Павле Миленковић, Музичка географија и музика простора
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Ake је визуелној поетици продуцентске куће ECM посветио и посебно поглавље, видети:

„Race, Place, and Nostalgia after the Counterculture. Keith Jarrett and Pat Metheny on ECM“, pp. 77-
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них под поменутом етикетом, долази се до темељнијег разлога односно везе. Није

у питању пука рурализација на начин тенденциозног супротстављања урбаном,

није дакле против рурално против урбаног, већ спацијализација односно упросто-

равање музике сликом природе: земља, вода, небо позивају на просторну ширину,

те упростореној музици придружују слику простора.

Ово упросторавање музике визуелним је током комерцијализације музике

добијало различите правце. Развој електронских медија и хибридних уметности

сведочи о кључној повезаности аудио и визуелних садржаја, почев од позориштa,

преко филма, реклама, музичких спотова, до разних прелазних и хибридних обли-

ка, својствених нашој пост-модерној мултимедијалној савремености. Није необич-

но да музика буде пратња уз уметнички перформанс, али ни обрнуто: да визуелна

поставка – у облику инсталација, фотографија, буде пратња музичким садржајимa.

Визуелна наративизација карактеристична за ECM уместо директне комер-

цијално оријентисане, маркетиншки експлицитне визуелности (на пример, пор-

трет/фотографија музичара на омоту издања) прибегава суптилнијој ликовности

која упућује на слојевито читање музичког текста, посредством деперсонализова-

не визуелне презентације. Стога је ова продуцентска кућа развила паралалену

издавачку делатност засновану на промоцији уметничке фотографије. У питању је

фотографија готово искључиво оријентисана ка landscape жанру. Музичка проду-

центска кућа ECM је једна од ретких, ако не и једина која паралелно развија и овај

вид издаваштва. Ово презентовање може бити тематско – као што је представљање

графичког дизајна куће – омота за објављене наслове, али и ауторско: уметнички

фотографи као што су Jan Jedlička, Werner Hannappel, Mayo Bucher објавили су

своје монографије под поменутом етикетом. Графички дизајн Барбаре Војирш

(Barbara Wojirsch) и Дитера Рема (Diether Rehm) дали су ликовни идентитет музич-

ким издањима куће ECM у периоду седамдесетих и осамдесетих

13

као и фотогра-

фа и дизајнера Саше Клајса (Sascha Kleis) у каснијем периоду. Филм има исто тако

значајну улогу у разумевању музичке географије издања поменуте куће. Њен про-

дуцент и власник Манфред Ајхер за сопствене културне и уметничке референце

наводи филмске узоре, посебно Бергмана и Годара (Eicher 2007: 8-11), док су

музички наслови посвећени још и Теу Ангелопулосу и Андреју Тарковском

14

.
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Видети рецимо: http://www.hardformat.org/designers/barbara-wojirsch-dieter-rehm-ecm/ и

http://ecmreviews.com/2011/01/10/sleeves-of-desire/
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Албум Mnemosyne (1999) Јана Гарбарека (Jan Garbarek) и вокалног ансамбла Хилиард

(Hilliard Ensemble), специјализованог за музику раног Средњег века, за омот издања и фотографске

прилоге у књижици уз диск преузима кадрове из филма Седми печат Ингмара Бергмана. Омаж

Тарковском под насловом Носталгија - песме за Тарковског (Nostalghia - Songs for Tarskovsky. ECM

2006) може се читати/слушати као музичка (ре)интерпретација главних тема и наслова филмова

Тарковског (видети: http://ecmreviews.com/2014/07/11/nostalghia/



Ајхер је, заједно са Хајнцом Битлером (Heinz Bütler), режирао филм Холозан
(Holozän) на основу текста Макса Фриша, у којем главну улогу игра Ерланд

Јозефсон (Erland Josephson), Бергманов омиљени глумац. "Од свих уметности,

рекао бих да музика и филм имају највише заједничког. Филм је, на крају

крајева, начин обликовања времена. Он користи трајање, које је иначе мера вре-

мена, помажући гледаоцу да заборави време (...) Колико видим, и у филму и у

музици најважнији су јасноћа и кохерентност – стварање атмосфере: светло,

звук, шумови, ритам" (Eicher 2007: 10).

*

Развој техника снимања и свест о значају илузије простора приликом репро-

дуковања музике довела је до упросторавања музике у процесу снимања у рела-

тивно једноставним, готово документарним снимцима акустичног џеза још од

краја педесетих и током шездесетих година. Опажање и примена ехо ефекта у

звучним записима има почетке и у радио-преносима музике уживо као и у драм-

ском програму, али озбиљнију примену доживљава педесетих, на комерцијал-

ним снимцима популарне и рок музике (Doyle 2004). Током времена, тонска и

сниматељска решења која се примењују приликом бележења музичког дела пос-

тала су предмет посебне пажње, па се продуцентска решења која учествују у

заокруживању звучне слике музичког производа као и рад у студију понегде

сматрају саставним делом музичког процеса и креативности (Watson 2015: 4-5).

Музички записи настали током педесетих и шездесетих година од стране снима-

теља Рудија ван Гелдера (Rudy van Gelder) (Skea 2002), или, у новије време, већ

коментарисаног музичког продуцента Манфреда Ајхера данас имају статус

ауторског чина

15

.

Софистицирана средства за снимање, продукцију и постпродукцију музич-

ких садржаја праћена је, посебно од осамдесетих година прошлог века, и софис-

тицираним средствима за репродукцију музичких садржаја у кућним условима.

Репродукција музичког дела/садржаја овде је, захваљујући високо верној репро-

дукцији музичких снимака, омогућила не само репродукцију самог музичког

дела, већ и простора музичког дела, као простора у којем се одвија његово изво-

ђење и снимање.

Музика од сада – као поновљив садржај који се може увек и изнова репро-

дуковати у кућним условима – доноси у собу слушаоца не само догађај музике,

Павле Миленковић, Музичка географија и музика простора
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Манфред Ајхер је у наслову једног осврта с краја деведесетих, објављеног у америчком

Форбсу (Forbes) помало еуфорично назван "петим музичарем у квартету", што је исказ преузет од

композитора, пијанисте и књижевника Кетила Бјорнстада (Ketil Bjørnstad). "Манфред Ајхер не

свира музички инструмент. Он свира издавачку кућу" стоји у наднаслову текста (J. L. 1998: 127).



односно музичког чина у смислу временског тока односно реалног времена у

којем се музички догађај одвија, већ и простор унутар којег се овај догађај

одвија. Просторност као акустичка илузија простора постаје део музичког изра-

жаја и естетике. Другим речима, догађај музике, музичка догађајност није више

само оно што музика својим садржајем преноси слушаоцу, већ она постаје сам

простор/простор по себи. За илустрацију овог феномена довољно је само навес-

ти нешто од терминологије којом се користе аудиофили у опису неког музичког

садржаја, или продуцентског решења, или, још чешће, уређаја за репродукцију

музике. Такви термини су: простор музичке слике, ваздух, ваздушастост, прос-

тор између инструмената, ширина музичке сцене, висина музичке сцене, распо-

ред инструмената у простору, лоцирање вокала или појединих инструмената у

замишљеном простору извођења (Миленковић 2015: 372-373).

Овај аспект садржаја музичког дела намеће прелаз са психоакуистичких

претпоставки за његово доживљавање, на социолошке претпоставке за његову

анализу, разумевање и тумачење. Музичко дело не одређује само његов музички

садржај, већ и мрежа немузичких значења и културних, историјских и социо-

лошких претпоставки у коју је оно смештено и уплетено. Музичка географија,

осим уочавања техничког аспекта упросторавања музике (у домену амбијентал-

не музике, музике простора или New Age музике) где се самим музичким садр-

жајем подржава илузија или визуелизација простора (ехом, ревербом, наснима-

вањем), укључује мапирање музичких садржаја друштвеним потребама, уписи-

вање друштвеног простора у простор музике, као и мапирање симболичког

простора музичким и звучним текстовима. Но, како је показано на примеру про-

дуцентске куће ЕСМ, то мапирање је визуелно колико и акустично. Овде се при-

ликом разумевања концепта музике простора у оквиру музичке географије наме-

ће перспектива музичке производње као и начина на који се музика конзумираа

у области свакодневног живота – гледањем колико и слушањем. За употпуњава-

ње дискурса о музици простора неопходно је, дакле, узети у обзир и начин кул-

турне потрошње, као и означавања и комуникације који је у вези не само са

музичким садржајима, већ и са стиловима живота и начинима културне потрош-

ње уопште.

Сваки од ових аспеката и процеса има свој дисциплинарни еквивалент у

домену културне односно музичке географије, као што је, уосталом, тематски

оријентисан према одговарајућем теоријском кључу за његово разумевање. Док

различити аспекти упросторавањa музике корелирају са психоакустиком, за пот-

пуно сагледавање музике простора неопходан је оквир музичке географије, али

и социологије музике која догађај музике разматра у различитим просторима

(географском, физичком, друштвеном, симболичком). Тако музичка географија

обједињује физички простор догађаја музике као и културно-географски прос-
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тор идентитета и потенцијалне колективно-идеолошке ритуализације, што је

ближе класичној перспективи урбане и културне географије. Музичка геогра-

фија, исто тако, представља мапирање не само тачака поменутих веза између

колективног идентитета/етницитета и музике, него и личног сензибилитета у

конструисаном простору доживљаја музике као личне хедонистичке монодраме.

Док је простор средство и услов за оживотворење музике чином јавног извођења

и слушања, музика постаје медијум за оживотворење/илузију простора у чину

приватног, интимног медитативног повлачења. Тако се доспева до интерактив-

ног моделовања музичког пејзажа, које почива на перцепцији и потрошњи музи-

ке и на динамици музичких сензибилитета, колико и на самом музичком садр-

жају.
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Summary: The paper discusses certain aspects of musical geography as a complex field
of crossing musical content and musical, geographical and social space, social practices and
system communication rules. Space music as the hybrid style and genre is layered mapping
psychoacoustic phenomenon, sociological and cultural-historical coordinates in shaping the
musical geography. It is presented by two aspects of this mapping: sound mapping in musical
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