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Роберт Галета

Апстракт: Средиште проблематике разумевања процеса контроле кретања, 
садржаног у когнитивној биомеханици, теоријски је одређено савременим 
физиолошким и психолошким проучавањима, неминовно се рефлектујући на 
филмску уметност. У том контексту, намећу се хипотетичка питања која се односе 
на одреднице односа научног проучавања феномена покрета и филмске уметности. 
У раду се истражује развој аналитичког обрасца телесног дијаграма у покрету као 
и утицај брзих покрета у природи на развој кинематографске експресије. Анализа 
локомоције, као биомеханичког обрасца људског покрета, доводи до конструкције 
потребног инструмента – камере, имплицирајући стварање научног филма, тиме 
подижући ниво сазнања и опсервације феномена покрета, трансформишући га у 
савремени естетички модел филмске уметности.   
Кључне речи: хронофотографија, хронофотографска геометрија, филмска 
хронофотографија, локомоција, стереоскопски снимак, холограмска пројекција

Однос између уметности и науке био је предмет многих студија, 
изложби и уметничких дела од ренесансе до модерних времена. Идеја да се 
комбинују наука и уметност у смислу институционалног приступа датира још из 
револуционарног периода Француске револуције. У осамнаестом веку још увек се 
одржава појам cabinet de curiosité или Wunderkammer, обједињавајући уметност 
и науку. Преласком на појам studiosité, у деветнаестом веку, уметност и наука се 
третирају као одвојене области знања, имајући више „суседски однос“. Међутим, 
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једна од ретких области у којим се прожимају уметност и наука, која истрајава и 
у савременом смислу, је представа тела, његов покрет и његово функционисање.

У другој половини деветнаестог века напредак у епистемиологији 
природних наука, као и ширење позитивистичких теорија, систематски мења 
научне и уметничке начине анализе, извештаја и образаца. Овај век карактерише 
прогресивно и транспарентно посматрање људског тела. Видљивост и прегледност, 
који се односе на појаве кретања и његове перцепције, били су централна питања 
деветнаестог века.

Први човек у модерној историји који је, са својим тимом сарадника, 
измислио научни метод експерименталног проучавања покрета, био je, чини 
се, „заборављен“ великан Етјен Жули Мареј (Etienne-Jules Marey). Ту методу 
проучавања и анализе покрета засновану на законима механике, односно, 
биомеханике, Мареј је довео до нивоа науке. Он је први човек који је камером 
могао да сними и графички прикаже, с научном тачношћу, веома брзе покрете 
бића, и објеката као што је људски трк, скок, галоп коња или комплексно лепршање 
крила инсеката или птице. Мареј  је користио филмску камеру за проучавање 
физиолошке механике слободног кретања – локомоције. У потрази за усавршеним 
инструментом за бележење покрета, Мареј је изумео модерну филмску камеру, а 
1963.  године Бул (Lucien Bull), Марејев последњи асистент, направио је попис 
његових четири стотине филмова. 

Мареј је себе сматрао „инжењером живота“, што је сасвим разумљиво, с 
обзиром на проучавање кинетичке и динамичке технике, с бројним тимом својих 
сарадника. Створио је прву теорију покрета, засновану на проверљивим научним 
резултатима.         

Покрет је сложена појава и његова анализа и проучавање и у савременој 
биомеханици (посебно у грани биомеханике – видеографији (Videography) која се 
бави снимањем и анализом локомоције), као и у теорији филма, заснивају се на 
систематској обради великог броја података. Да би успешно обухватио и снимио 
покрет, тако брзу и сложену природну појаву, Мареј је изумео „фотографску 
пушку“ 1. Назив „фотографска пушка“ указује на симболику схватања снимања 

1  За фотографску пушку Мареј се инспирисао изумом астронома Јансена (Pierre Janssen), 
астрономским пиштољем, насталим 1874, који је служио за одређивање сукцесивних 
положаја планете Венере у различитим тренуцима њеног преласка преко сунчевог диска. Код 
астрономског пиштоља осетљива плоча кружног облика се с времена на време померала под 
углом од неколико степени и сваки пут бележила нову слику у другој тачки своје површине. 
Мареова фотографска пушка, коју је изумео 1882, омогућава да се добију слике у веома кратким 
временским интервалима (интервали од 1/12 секунде до 1/720 секунде уместо 48 слика за 
70 секунди колико је било потребно да би се снимиле све слике астрономског пиштоља). 
Инструмент у облику пушке омогућава на пример да се птица нанишани и прати током њеног 
лета. У тренутку кад се притисне окидач, осетљива плоча бележи слику, затим се покреће, 
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као еквиваленту пуцања (убиства). Ту се приближавамо естетичко-философској 
природи саме кинематографије и филмског записа који „убија“ снимајући призор, 
стављајући га у контекст очигледног, претвореног у објективну стварност, с 
могућношћу премотавања и аналитичког сагледавања. Ту везу видимо у истом 
коришћењу енглеског термина „shoot“, који се користи за означавање пуцања из 
ватреног оружја – као и снимања филмском камером.

Фотографска пушка, била је величанствен продор у анализи покрета, 
али далеко од идеалног. Крајњи резултат није пружао довољне информације о 
просторној димензији кретања, није могла да се одреди прецизна путања, као ни 
пређен пут субјекта у односу на предвиђено време. То је значило, на пример,  да 
се прецизна брзина птичијег лета није могла утврдити са научном прецизношћу. 

У лето 1882. године, Мареј напушта, за тренутак, експерименте снимања 
лета птице и почиње да користи људски субјект. Човекови покрети су спорији 
и имају мање сложен комплекс покрета у односу на птицу, а од великог значаја 
била је и праволинијска природа људског хода (локомоције). Исте године Мареј са 
својим сарадницима ствара први студио за снимање „Station physiologique du Parc 
des Princes“, суфинансиран од стране француске државе. Прва, у низу научних 
публикација, које су имале изузетан утицај на научну и уметничку јавност у целом 
свету, објављена је 1882. године, у француском научном часопису „La Nature“. До 
1888. године, у Физиолошкој станици, Мареј врши и унапређује своју анализу 
покрета. 

Усавршава снимање покрета којим уочава премештање и издваја га као 
посебан елеменат. Његова техника бележи премештање делова тела, односно 
хвата телесне дијаграме у покрету. Са унапређеном камером у покрету (колица 
постављена на шине) успео је да нађе начин излагања светлости, који временски, 
док се камера креће, сегментира површину специјалне плоче. Сваком сегменту 
плоче одговарају различите фазе кретања субјекта. Тиме је успео да, првобитну 
идеју фотографске пушке – где се плоча померала окидањем, замени, статичном 
плочом у камери – која се креће. 

Ова, јединствена техника, раставља покрет на појединачној плочи 
(still plate chronophotography), бележећи узастопне кадрове, и омогућавајући 
приказивање различитих фаза покрета обухваћеног једним погледом (Сл.1)

зауставља да опет забележи другу слику заустављајући се сваки пут кад затварач пропусти 
светлост на осетљиву плочу. Та октагонална пожутела плоча чије су три слике замагљене, има 
12 слика снимљених у интервалима од 1/12 секунде.
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Слика 1 аутор: Etienne-Jules Marey (1830-1904)
техника: chronophotographie sur plaque fixe; négatif; димензије: 9x12 cm; http://

www.biusante.parisdescartes.fr/marey/debut2.htm

На Сл.1 видимо студију различитих фаза кретања скока с мотком 
(ти експерименти су део динамичких и кинематичних студија у сарадњи с 
француским војним министарством, где је Марејев рад обезбеђивао објективну 
и научну основу за реформу војске). У теми скока, уочавамо десет (од дванаест) 
врло читљивих ставова субјекта. Актер је обучен у бели костим са црним појасом. 
Тамна позадина даје контраст белом трикоу, док голи торзо дозвољава јасно 
посматрање напетости мишића. 

Међутим, Мареј и даље није могао на прави начин да прикаже време 
и простор – две карактеристике кретања с једнаким утицајем. Ако је хтео да 
прикаже јасно представљене мишићне форме, морао је да сними фазе покрета 
спорије, стварајући празнине између. Да би могао да прикаже реалније временски 
елеменат морао је да повећа број снимљених слика. Када би покрет повећао брзину, 
паузе између фаза покрета (међупокрети) биле би сведене на непрепознатљиве 
преклапајуће делове (тиме стварајући пионирску транспозицију снимљених 
кадрова). 

Мноштво видљивих информација, које доноси снимак, заклањало је 
оно што заиста жели да се види – јасан израз визуализације кретања. Мареј је 
проблем решио противећи се уобичајеном схватању снимка као гаранта стабилне 
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објективне видљивости. Он је елиминисао непотребне детаље тако што је покрио 
цело тело црним костимом, док је зглобове тела обележио белом линијом. Том 
техником чист покрет, одвојен од извођача, пренео је у графичку форму. Ту 
методу кинетичке технике, добијене снимком покретне камере, Мареј назива 
Хронофотографија.

Слика 2 Chronophotographie géométrique
Студија људског хода хронофотографском геометријом. http://

digitalimage0910marinaduransancho.blogspot.rs/2009/11/ej-marey.html

Усавршавајући свој метод, поставља метално дугме, тиме рефлектујући 
сунчеву светлост на тртичну кост актера, обученог у црни костим. Снимак бележи 
кривуљу коју прави метално дугме. Мареј поставља испред објектива затварач, 
са функцијом да сваки други пут отвара и затвара објективе. Кривуље покрета, 
повезане различитим покретима екстремитета, представаљале су прецизно 
издефинисану путању покрета телесне акције (Сл. 2).

Такође, користио је нову стереоскопску камеру, чији снимци су се 
гледали стереоскопским двогледом, замењујући бинакуларни вид (Сл.3). Мареј 
тиме доводи до врхунца свој Хронофотографски метод. То научно искуство је од 
примарног значаја, јер је део првих примера изоловања једног сегмента тела у 
покрету. Увођењем новог костима и стереоскопске технике, Мареј отвара процес 
хронофотографске геометрије.
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Слика 3 P129. Стереоскопске скице: 
брзи и спори ход. Ове скице се састоје од две стереоскопске слике од којих је 
једна димензија 7x12cm, а друга 7,2x11,6cm. Плоча носи бр. 17 и део је серије 

негатива великог формата у Марејевим научним албумима./
http://www.biusante.parisdescartes.fr/marey/debut2.htm

Постепено, запажања тела у покрету доступна голим оком или оптичким 
инструментима биће употпуњена графичком методом – métode graphique. 
Путање изолованог покрета Мареј је револуционарно превео у дијаграм и 
координатни систем (x, y, z), тиме омогућивши научну прецизност у одређивању 
слободног кретања тела у простору. Марејев рад треба схватити из једне шире 
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перспективе, јер његове техничке иновације доводе до потпуно нове методе 
експериманталне анализе. Његова научна метода обухвата хватање, бележење 
и објашњавање свих могућих покрета, да би се дошло до општих законитости. 
Метода се састоји из неколико фаза: анализа покрета уз истовремену употребу 
кинетичких и динамичких техника, затим фаза његове квантификације, и на 
крају тумачење изведеног покрета. На крају се ствара један аналогни модел, 
као синтеза целе анализе, испитујући њоме тачност резултата. Овај метод се 
примењује у савременој биомеханици, као део кинезиологије2, науке о кретању 
(Kinesiology). Године 1888, започиње нову техничку фазу употребом покретног 
папирног колута, затим филмске траке осетљиве на светло (без перфорација) 
што чини филмску хронофотографију (chronophotographie à pellicule) основом 
модерне кинематографије. Иако се Мареј интересовао за научни образац анализе 
покрета, схватао је утицај својих истраживања на уметност. Године 1878, 
Мареј организује предавање о слободном кретању коња. Он пореди прецизност 
којим су уметници, кроз историју, представљали њихове кретње, са својим 
резултатима анализе покрета. Мареј је показао „како је, уопштено говорећи, 
уметност напредовала, крећући се ка све вештијим оцртавањима“ (Braun, 1992: 
15). У сарадњи са својим асистентом Деменијем (Demenï), Мареј 1892. године, 
објављује студију хронофотографије намењену уметницима под називом, „Études 
de physiologie artistique faites au moyen de la chronophotographyie“. Студија је била 
намењена да уметнике упозна са опсегом ставова према различитим покретима 
људи и животиња. У својој студији, Покрет (Le movement, 1894), он посвећује 
цело поглавље: „О људској локомоцији са уметничке тачке гледишта“, (слоб. 
прев. „Locomotion de l’homme au point de vue artistique“). Мареј је утврдио да су 
уметници од давнина покушавали да прикажу тачан покрет. Он је био уверен, 
што се касније доказало, да ће хронофотографија људског кретања донети много 
нових „занимљивих сорти“ представе покрета, које ће моћи да га сагледавају из 
потпуно нових углова. Предвиђа значајан утицај на уметничке приказе кратког 
трајања у природи, транспарентним кинетичности филмског кадра, као што је 
кретање морских таласа, или ставови људи и животиња у њиховим најбржим 
кретњама, попут путање врха мача или висине телесног скока. Мареј својим 
хронофотографским снимцима производи апстрактну слику покрета, као 
одвојеног од посматрача (Сл. 4).

2 Kinesiology, грана се у више дисциплина: Anatomical Kinesiology, Structural Kinesiology, 
Biomechanics, итд.; кинезиологија, као наука проучава узроке кретања, дели се на динамику 
и статику; кинетика  по дефиницији истражује покрет, што доказују видљиво премештање, 
брзина и убрзање.
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Слика. 4. Директан утицај на апстрактну уметност:
“Locomotion”, Etienne Jules Marey,1870; “Nude Descending a Staircase, No2”, 

Marcel Duchamp,1912 /http://s-v-m.tumblr.com/post/32160502086/motion-
sculptures-i

 Користећи способност да камера тачније репродукује све детаље покрета, 
успева да сними кретање ван-чулне регистрације посматрања. Сам признаје у 
својој књизи Покрет: „Ови снимци се, стога, обраћају више уму него чулима“ 
(Braun, 1992: 265). Карактеристике покрета не могу се посматрати у реалној 
перцепцији и до краја потврдити од стране човекових чула. Хронофотографијом 
посматрач има приступ до тада невиђеном и недоступном динамичном феномену 
покрета. 

Век после Марејевих научних продора у анализи слободног покрета, 
пратимо технички прогрес савремене науке, еволуцију проблематике и повећања 
знања, али неизбрисив траг који је Мареј оставио и даље је јединствен. Кретање 
се и сада проучава на основу његових метода. Напредак знања у пољу биолошких 
наука, нарочито у физиологији и психологији, пружа хронофотографији ново 
поље проучавања когнитивне биомеханике, директо се рефлектујући и на филмску 
уметност, чије је средиште проблематике разумевање процеса контроле кретања 
(Сл. 5).
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Слика 5: Мили (Gjon Mili) користи електронски блиц и стробоскопскo светло за 
снимање плеса, спорта и позоришта

https://iestynshaw.wordpress.com/contextualisation/

У међувремену, технолошки напредак ускоро ће користити друге 
носаче за снимање светлости. То ће резултирати у двадесетом веку атомским и 
молекуларним посматрањима. Такође, радови Мареја су значајно утицајни у 
двадесетом веку, како у физиологији, кардиологији, механици (покрети  објекатa, 
хидродинамика и аеродинамика, па чак и правилна употреба бицикла), авијацији, 
медицинској статистици, раду економије и ергономије, тако и у физичкој обуци 
војске, и акустици, стандардизацији физиолошких мера, међународној научној 
сарадњи, и као „круна“, ту је научни филм и кинематографска уметност.
 Данас, најсавременији филмски студији у свету користе методу маркирања 
читавог тела и зглобова глумаца при снимању њихових кретњи, финализујући 
их анимацијом, Chroma-Q позадинама и разним специјалним ефектима (Сл. 
6). Пратимо напредак компјутерских система, инфра-црвених камера и разних 
обележавања тела, али хронофотографски метод остаје исти, као и сто година 
раније. 
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Слика 6. Chroma-Q позадина са осавремењеном хронофотогафијом, Matrix, 1999, 
Wachowski Brothers

http://www.binarycrumbs.com/2009/03/green-screen-potential-behind-scenes-of.html

Марејева стереоскопска истраживања утрла су пут данашњој 3-D техници 
приказивања филмова, где се визуелна перцепција покрета подиже на виши ниво 
тродимензионалне пластичности. Пионир холографије Жан-Франсоа Моро (Jean-
François Moreau) године 1977, конструише видео-конвертор – „Imageur“. Камера 
ротира у равни око објекта, снимајући у две димензије, које, једна уз другу, 
јукстапозицијом дају стереоскопске секвенце. Будућност кинематографије води у 
потпуно разбијање дводимензионалне стварности, претварајући покрет на екрану 
у холограмску пројекцију. „Време представљања које обезбеђује Холограм, резиме 
је аналитичког описа Марејеве Хронофотографије“, закључује Симон Буисе3. 

 Једног отвореног ока испред холограма, посматрач може да фрагментује 
покрет у низ тренутака. Он може да размотри секвенцу као низ одвојених слика, 
на начин обликован плочама Марејеве хронофотографије. Када се креће, увек 
с једним отвореним оком, гледалац „скролује“ кроз ставове секвенце. Брзина 
прегледа је у директној вези с брзином посматрача. Ако се сада посматра изглед 
са оба ока отворена, посматрач неће видети два померена погледа на сцену, него 
два различита тренутка у филму. Ово се преводи у ехо времена, као да једно око 
види садашњост, а друго будућност. 

Закључак

Уметност и наука, прожимајући се анализом и моделовањем представе тела, 
његовим покретом и функцијом, у савременом контексту, карактеришу прогресивност 
и транспарентност посматрања локомоције људског тела. Феномен појаве кретања 

3  Simon Bouisset, Professor Emeritus, Laboratoire de Physiologie du Mouvement Université Paris-
Sud.
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и његова перцепција, као централно питање мултидисциплинарног истраживања, 
довело је до стварања филмске хронофотографије (chronophotographie à pellicule), 
као основе модерне кинематографије. У потрази за усавршеним инструментом, за 
бележење покрета, Мареј је изумео филмску камеру, створивши пионирску теорију 
покрета, засновану на проверљивим научним резултатима. Снимање кретње 
којом се уочава премештање и издваја као посебан елеменат, показује примаран 
значај у изоловању једног сегмента тока  покрета. Увођењем стереоскопске 
технике, конституише се почетак генеологије развоја холограмске пројекције, као 
футуристичког развоја кинематографске перцепције.

Међутим, Марејева хронофотографија утиче револуционарно и на модерну 
уметност. Својим хронофотографским снимцима производи пионирску 
апстрактну слику покрета, као одвојену од посматрача. Користећи способност 
да камера тачније репродукује све детаље покрета, успева да сними кретање 
ван-чулне регистрације посматрања. Поред доминатног утицаја на формирање 
научног филма, Марејева хронофотографија имала је пресудан утицај на стварање 
апстрактног визуелног оквира у модерној уметности, вршећи директан утицај на 
теоријске анализе филмског медијума, као и естетичку експресију авангардних 
кинематографских стваралаца.
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Chronophotography:
Engineer of life – Etienne-Jules Marey

„Dagognet (Francois) locates Marey at a crucial intersection of cultural, scientific, 
philosophical and technological modernity.”

Robert Galeta

Abstract: The centre of the problem of understanding the process of movement control, 
incorporated in cognitive biomechanics, is theoretically determined by contemporary 
physiological and psychological studies, reflecting itself inevitably in cinematography. In 
this sense, hypothetical questions are imposed: What are the determinants of the 
relationship between the scientific study of the phenomenon of movement and film 
art? How to develop an analytical model of the body in motion diagram? What impact 
does a rapid movement in nature have on the development of cinematic expression? The 
analysis of locomotion, as a form of human biomechanical movement, leads to the 
construction of the necessary tool – the camera, implying the creation of scientific films, 
thereby raising the level of knowledge and observation of the phenomena of motion, 
transforming it into a contemporary aesthetical model of film art. 

Keywords:  chronophotography, chronophotography geometry, locomotion, 
stereoscopic image, holographic projection 


